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پیشگفتار

بـرای نشـان دادن اهمیـت دیوارهـا در زلزلـه، کمتر موردی مانند تصاویر سـاختمان های مسـکن مهر سـرپل ذهاب بعـد از زلزله 
۲1 آبـان مـاه سـال 1۳۹۶ کرمانشـاه کـه تاثیـر بسـیار زیـادی بـر ذهـن مـردم کشـور به جای گذاشـته اسـت، مـی توانـد مثال 

گویایی باشـد. 
 طـی سـال های گذشـته توجـه بـه پایـداری اجـزای غیرسـازه ای نظیـر دیوارهـای جداگر، نمـا و سـقف کاذب همـواره در محافل 
علمـی و آموزشـی مـورد تاکیـد بـوده اسـت ولـی در اجـرا بـه آن زیـاد بهـا داده نمی شـد. یک دلیـل عمده ایـن موضـوع به عدم 
وجـود جزییـات و دیتیل هـای اجرایی مناسـب برمی گشـت. متعاقب زلزله سـال 1۳۹۶ کرمانشـاه، شـدت خواسـت عمومی مردم 
بـه ایمنـی اجـزای غیرسـازه ای، بـه خصوص دیوارها، باعث شـده اسـت عباراتی نظیر “وال پسـت” بـه اصطالحات فنـی رایج بین 
مـردم اضافـه شـود، بطوریکـه حتـی آژانـس های معامـالت امالک برای مشـتریان خـود وجود “وال پسـت” در یک سـاختمان را 

بعنـوان شـاخصی از ایمنـی لـرزه ای و لـذا ارزش مالی بیشـتر آن سـاختمان، به شـمار آورند.
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک می تواننـد هـم راه حلـی قابـل اطمینـان بـرای حـل مشـکل لـرزه ای بسـیاری از اجـزای 
غیرسـازه ای مثـل دیـوار و سـقف کاذب باشـند و هـم حتـی بـرای ایجـاد نوعی سیسـتم سـازه ای )به همـراه پروفیل های سـبک 
فـوالدی سـرد نـورد شـده( بکار گرفته شـوند. کتاب حاضر به بررسـی مبسـوط ایـن دو موضوع پرداخته اسـت که چنین بررسـی 

جامعـی کم نظیر اسـت.
بـرای بررسـی همـه جانبـه موضـوع، کتـاب روندی منطقی را دنبال کرده اسـت. بعـد از مقدمـه، در فصل دوم با تحلیلـی از اصول 
اساسـی در دیدگاه هـای مختلـف طراحـی لـرزه ای، بـه مقایسـه روال های سـنتی و نویـن در این زمینـه می پردازد. سـپس مبانی 
سـاخت و سـاز خشـک در فصـل سـوم معرفـی می شـود. این فصـل دیـد مناسـبی از قابلیت های این شـیوه سـاخت بـه خواننده 
می دهـد بـه نحوی کـه مشـخصات مصالـح، محصـوالت و روال کلـی اجـرا معرفـی می شـود و کاربردهـا از پوشـش دیوار، پوشـش 
تیـر و سـتون، دیوارهـای جداکننـده، سـقف کاذب، کـف و نمـا تا اجـرای کامل سـاختمان به همـراه پروفیل های سـبک فوالدی 
شـرح داده می شـوند. فصـل چهـارم بـه کاربـرد سـاخت و سـاز خشـک در اجـزای غیرسـازه ای اختصـاص دارد کـه در هـر مورد 
مبانـی طراحـی، اهـداف عملکـردی و ضوابـط آییـن نامـه ای مربوط در کنار به روزترین پژوهش ها تشـریح شـده اسـت. سیسـتم 
سـازه ای برپایـه سـاخت و سـاز خشـک در فصـل پنجـم معرفی شـده اسـت. نیاز به سـاخت و سـاز کم هزینـه و با کارائـی باال به 
کارگیـری سیسـتم های فـوالدی سـر نـورد شـده را  به عنـوان راه حلی رقابتی و سـازگار با محیط زیسـت  افزایش داده اسـت. در 
ایـن فصـل انـواع سیسـتم های سـازه ای موردنظـر معرفـی شـده اند و پارامترهـای طراحی نظیـر ضریب رفتـار به همـراه روش های 

طراحـی و کنترل هـای الزم ارائه شـده اسـت. 
اعضـای با سـاخت و سـاز خشـک معموال نازک و سـبک هسـتند که مزیت مهمـی در رفتار لرزه ای آنهاسـت. اما ایـن خصوصیات 
مناسـب بایـد الزامـات کاربـردی را هـم اقنـاع کنـد لذا در فصل ششـم به مباحث مهـم حریق، عایـق بندی صوتی، دمـا و رطوبت 
پرداختـه شـده اسـت. طراحـی جامـع نیازمنـد درنظـر گرفتـن مسـایل زیسـت محیطی، توسـعه پایـدار، ایمنـی و اقتصـادی هم 
می باشـد. لـذا در فصـل هفتـم بـه ایـن الزامات بسـیار مهـم پرداخته شـده و نحوه محاسـبه هزینه تحمیلـی هر سیسـتم در تمام 
چرخـه عمـر آن و نـه فقـط هزینه سـاخت اولیه، تشـریح شـده اسـت. در نهایت مطالعـات موردی در فصل هشـتم تمـام ابهامات 

احتمالـی باقیمانـده در ذهـن خواننده را رفـع می کند.
ایـن کتـاب بحثـی ضـروری را در زمانـی کـه بسـیار به آن نیاز اسـت مطرح نموده اسـت لـذا جـای دارد از تمـام متخصصینی که 
در تدویـن و ترجمـه متـن همـکاری داشـته اند مخصوصا تیم پشـتیبانی فنی شـرکت کناف بـه مدیریت جناب مهنـدس نظریان 

تشـکر نماییـم و خواننـدگان محتـرم را تشـویق نماییم تا اشـکاالت متن را بـرای تصحیـح در ویرایش های آتـی اطالع دهند. 
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5

ضرورتطراحیلرزهای
ــه  ــی ک ــع طبیع ــتخراج از مناب ــرداری و اس ــش بهره ب افزای
ناشــی از رشــد چشــمگیر کشــورهای در حــال توســعه 
ــری  ــع بش ــرای جوام ــدی را ب ــای جدی ــد، چالش ه می باش

ــت. ــود آورده اس ــه وج ب
بــا توجــه بــه صنعتــی شــدن ســاخت و ســازها،  تحقیقــات 
ــدف  ــا ه ــن ب ــای نوی ــه راه حل ه ــوص ارائ ــی در خص بی پایان
ــردن  ــدود ک CO2، مح

ــش  ــرژی، کاه ــع ان ــت از مناب حفاظ
ــن  ــا ای ــرد ب ــورت پذی ــتی ص ــره بایس ــات و غی ــد ضایع تولی
ــل  ــز قاب ــدار نی ــعه پای ــر توس ــا از نظ ــه راه حل ه ــد ک دی

ــت باشــند. رقاب
ــی از  ــدار، یک ــعه پای ــا توس ــط ب ــات مرتب ــر الزام ــاوه ب ع
موضوعــات اساســی ســاختمان ها بــه عنــوان بخــش مهمی از 
دارایی هــای جامعــه، بــرآوردن نیازهــای متــداول عملکــردی 
ــه اســت. ــر زلزل ــی بخصــوص در براب ــر ماحظــات ایمن نظی

در واقــع از ســال 1900 میــادی وقــوع زمیــن لرزه هــا 
باعــث کشــته شــدن 2/5 میلیــون نفــر و خســارتی بیــش از 
2/9 تریلیــون دالر شــده در دنیــا شــده اســت. البتــه واضــح 
ــن  ــم تری ــی از مه ــرزه ای یک ــر ل ــش خط ــه کاه ــت ک اس

نگرانی هــای جامعــه مهندســی می باشــد.
ــز  ــی اســت کــه تمرک ــدان معن ــن ب از منظــر ســاختاری، ای
ــتفاده از  ــا اس ــیب پذیری ب ــش آس ــرد کاه ــعه راهب ــر توس ب
ــر  ــر از ه ــدم ت ــرزه ای، مق ــد ل ــتم های کارآم ــعه سیس توس

ــری اســت. ــکار دیگ راه

سیستمهایساختوسازخشکسبکفوالدی
هــدف تجزیــه و تحلیــل روش هــای ســاختارهای ســنتی و در 
صــورت لــزوم، دنبــال کــردن رویکردهــای جدیــد می باشــد.

سیســتم های  ســاختمان،  نوآورنــه  روش هــای  از  یکــی 
ــت.  ــوالدی اس ــبک ف ــازه س ــا س ــک ب ــاز خش ــاخت و س س
ــادی  ــی اقتص ــل کارای ــه دلی ــتم ها ب ــن سیس ــتفاده از ای اس
بــاال و عملکــرد اکولوژیکــی بــه طور مــداوم در حال گســترش 
می باشــد. سیســتم های ســاخت و ســاز خشــک بــدون 
کوچکتریــن تاثیــر منفــی بــر الزامــات ســاختاری ســاختمان، 
طیــف وســیعی از مشــکات ســاخت و ســاز »درجــا« کــه بــه 

ــد.   ــل می نمای ــد را ح ــوط می باش ــی مرب ایمن
در طــول چنــد دهــه گذشــته، بســیاری از پروژه هــای 
تحقیقاتــی و برنامه هــای کاربــردی انجــام گرفتــه کــه نتایــج 
ــد پاســخ خــوب سیســتم های ســاخت و ســاز  ــا بی تردی آنه

ــازه  ــی س ــوالدی از لحــاظ ایمن ــازه ســبک ف ــا س خشــک ب
بــرای بــار ثقلــی و لــرزه ای در اعضــای باربــر و غیــر باربــر را 

ــد. نشــان دادن
ـــل  ـــاختمان تحم ـــر س ـــکلت بارب ـــیله ی اس ـــه وس ـــر ب ـــن ام ای
می شـــود زیـــرا دارای نســـبت ظرفیـــت بـــه وزن باالتـــری 
ــازار  ــود در بـ ــنتی موجـ ــازه های سـ ــا سـ ــه بـ در مقایسـ

می باشـــد.
عـــاوه بـــر ایـــن، وقتـــی یـــک ســـازه از مجموعـــه ای از 
ــده  ــاخته شـ ــی سـ ــای پوششـ ــوالدی و الیه هـ ــر فـ عناصـ
ــازی و  ــن زیرسـ ــت بیـ ــرات مثبـ ــت اثـ ــه علـ ــد، بـ باشـ
ــازه ای  ــرد سـ ــه عملکـ ــم بـ ــی، می توانیـ ــات پوششـ صفحـ

باالتـــری دســـت یابیـــم.
ــده،  ــت آم ــرزه ای بدس ــخ ل ــه پاس ــه ب ــا توج ــه، ب در نتیج
سیســتم های ســاخت و ســاز خشــک ســبک فــوالدی 
ــن  ــد بت ــداول مانن ــاختار های مت ــایر س ــا س ــه ب در مقایس
مســلح یــا فــوالد، دارای رفتــار االســتیک تحــت زلزلــه طــرح 
)احتمــال %2 در بیــش از 50 ســال( ،همچنیــن آســیب پذیــری 

ــند. ــد می باش ــیار کارآم ــم و بس ک

روش های جامع
بــازار ســاخت و ســاز نیازمنــد راه حل هــای جامــع مــی باشــد 
کــه بایــد از شــرایط بهــره وری اقتصــادی )صرفــه جویــی در 
ــی  ــی(، ایمن ــت، انتشــار آلودگ ــع، بازیاف ــظ مناب ــرژی، حف ان
ــش(، بهداشــت  ــر آت ــاختاری، حفاظــت در براب ــرد س )عملک
ــه  ــدون هرگون ــرارت( ب ــق ح ــدا، عای ــق ص ــایش )عای و آس

ــد. ــوردار باش ــادی، برخ ــای اقتص ــی از جنبه ه غفلت
از ایـــن منظـــر، از اجـــزای سیســـتم های  ســـاخت و 
ــوان  ــوالدی می تـ ــبک فـ ــازه سـ ــا سـ ــک بـ ــاز خشـ سـ
ـــای  ـــر دو اعض ـــرای ه ـــع ب ـــی مرج ـــوان محصوالت ـــه عن ب

باربـــر و غیرباربـــر نـــام بـــرد.
در حقیقــت، از جملــه مزایــای اســتفاده از سیســتم های 
ــا  ــی نیازه ــه تمام ــخگویی ب ــک، پاس ــاز خش ــاخت و س س
ــه  ــه در زمین ــی یکپارچ ــد در قالب ــم و جدی ــات قدی و الزام

ــت. ــادی اس ــاختاری و اقتص ــی، س ــت محیط زیس
اســتراتژی های بســیاری بــرای کاهــش اثــرات زیســت 
محیطــی ماننــد کاهــش میــزان زبالــه، افزایــش طــول عمــر 
ــا هــدف کاهــش مصــرف  محصــول و ســازگاری تولیــدات ب
ــه  ــرژی توســط سیســتم های ســاخت و ســاز خشــک ارائ ان

شــده اســت.

مقدمه رافائل الندورفو، دنیس هول1
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از  خاصــی  ویژگی هــای  بــا  همــراه  اســتراتژی ها،  ایــن 
ــت  ــل بازیاف ــودن، قاب ــورد اســتفاده )ســبک ب محصــوالت م
ــودن، امــکان اســتفاده مجــدد، و غیــره(، مســایل اجرایــی   ب
)اجــرای خشــک بــدون مصــرف آب، زمــان کوتــاه در 
ــره( و  ــل و غی ــل و نق ــه حم ــداد و هزین ــش تع ــرا، کاه اج
ــت و ســهولت،  ــری، دق ــای سیســتم )انعطــاف پذی ویژگی ه
اجــرای آســان تاسیســات از قبیــل لولــه کشــی، کابــل کشــی 
و غیــره(، باعــث گردیــده کــه سیســتم های ســاخت و ســاز 

ــوان  ــه عن ــنتی ب ــتم های س ــا سیس ــه ب ــک در مقایس خش
ــوند. ــناخته ش ــر ش ــر و پایدارت ــل موفق ت ــک راه ح ی

در ایــن کتــاب، پــس از یــک معرفــی کلــی در مــورد 
ــتم های  ــی سیس ــرزه ای و مبان ــی ل ــی طراح ــت فعل وضعی
ــی  ــاص در طراح ــایل خ ــه مس ــک، ب ــاز خش ــاخت و س س
لــرزه ای سیســتم های یــاد شــده بصــورت باربــر و غیــر باربــر 
ــک ســاختمان، طراحــی  ــت جنبه هــای فیزی ــا هــدف رعای ب

ــت. ــم پرداخ ــدار خواهی ــعه پای ــول توس ــه و اص یکپارچ

تصویر 1.1: سازه های متداول آسیب دیده در برابر زلزله
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ــاری  ــرات فاجعه ب ــا اث ــد ب ــه دفعــات روی می دهــد و در مــوارد شــدیدتر می توان ــده ی طبیعــی اســت کــه ب ــه یــک پدی زلزل
ــمگیر  ــای چش ــاً هزینه ه ــاخت ها و متعاقب ــاختمان ها و زیرس ــه س ــه ب ــل مالحظ ــارت قاب ــی و خس ــات جان ــون تلف همچ
اقتصــادی همــراه باشــد. حــوادث لــرزه ای اخیــر بــر اهمیــت ترویــج و توســعه ی راهکارهــای نویــن در کاهــش آســیب های 
ــکات مهــم،  ــار تاریخــی دارد. یکــی از ن ــرات زلزله هــای فاجعه ب ــر اث ــد. ایــن فصــل مــروری ب ــه تأکیــد دارن ــا زلزل مرتبــط ب
احتمــال بــروز انــواع مختلــف خســارات بــا اثــرات متفــاوت در اثــر وقــوع زمیــن لــرزه اســت. ایــن موضــوع بیانگــر ترکیــب 
پیچیــده ای از خطــرات لــرزه ای، آســیب پذیری و قرارگیــری عوامــل مختلــف در معــرض خطــر اســت. تعریــف ایــن مفاهیــم 
ــز  ــرزه ای نی ــی ل ــول طراح ــه اص ــل ب ــن فص ــت. ای ــده اس ــه ش ــه ارائ ــر زلزل ــش خط ــا کاه ــط ب ــات مرتب ــا اطالع ــراه ب هم
می پــردازد. فلســفه ی طراحــی براســاس عملکــرد، بطــور ویــژه در ادامــه ایــن فصــل آمــده اســت، کــه شــامل دســتیابی بــه 
ــه روش هــای نویــن طراحــی،  ــه عــالوه، اطالعــات مربــوط ب ــرای ســطوح مختلــف خطــر می باشــد. ب عملکــرد مــورد نظــر ب
ــورد بحــث و بررســی  ــاختمانی م ــرای سیســتم های س ــه ب ــای خالقان ــکان و راه حل ه ــر م همچــون طراحــی براســاس تغیی

ــد. ــرار گرفته ان ق

 زلزله 1.2

 مفاهیم پایه  1.1.2
جنبش های مداوم و عظیم مواد مذاب و گازها در زیر سطح 
پوسته زمین زلزله ها را ایجاد می کند. در حقیقت، ایستگاه های 
لرزه نگاری که در سرتاسر جهان استقرار یافته اند، روزانه هزاران 
مورد از ارتعاشات زمین را ثبت می کنند. براساس یک برآورد 
تقریبی روزانه حدود 9000 زلزله ی کوچک یا نامحسوس که 
بزرگای آنها از 3 ریشتر بیشتر نمی شود، روی می دهد. افزون 
بزرگای  که  مخرب  زلزله ی  هزار  یک  حدود  ساالنه  این،  بر 
بیشتر از 5 ریشتر دارند، باعث بروز آسیب های جانی و مالی 
می شوند. تصویر 1.2 موقعیت جغرافیایی تعداد 1547 زلزله ی 
از 5 ریشتر را که طی سال 2013 در  بزرگای بیشتر  دارای 

سراسر جهان روی داده اند، نشان می دهد ]2.1[. 
جـدول 1.2 ]2.1[ تعـداد زلزله هـای مخـرب را در سراسـر 
جهـان از سـال 2000 تـا 2017 نشـان می دهد که براسـاس 
شـدت و سـال وقـوع ارائـه شـده اند. الزم به ذکر اسـت که در 
حـوادث لـرزه ای دارای شـدت یکسـان میـزان مرگ ومیـر تـا 
حـد زیـادی متغیر اسـت، چـرا که میـزان تلفات بـه جمعیت 
شهرنشـین منطقـه ای کـه تحـت تأثیـر زلزلـه و اثـرات ثانویه 

همچـون سـونامی قـرار گرفته اسـت، بسـتگی دارد.

 بررسی زلزله های تاریخی و اثرات آنها 2.1.2
ــدید  ــای ش ــی زلزله ه ــتانی و اسطوره شناس ــات باس در ادبی
ــا منعکــس شــده اند. باســتان شناســان مصــر  ــات آنه و تبع
ــدای  ــایدون1، خ ــه، پوس ــت زلزل ــه علّ ــد ک ــت می کنن روای
ــدارد و  ــی ن ــوای خوب ــال و ه ــه ح ــت، او زمانیک ــا اس دریاه
ــه  ــود، زلزل ــاخه ی خ ــه ش ــزه ی س ــا نی ــام، ب ــرای انتق ــا ب ی
ایجــاد مــی کنــد. در ژاپــن نیــز پیــش از آنکــه دانشــمندان 
مطالعــه ی ایــن پدیــده را آغــاز کننــد، توجیهــات افســانه ای 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــود داش ــرای آن وج ــت ب ــاورای طبیع و م
افســانه های ژاپنــی، زلزلــه توســط یــک گربــه ماهــی 
ــی  ــن ماه ــود، ای ــاد می ش ــازو2 ایج ــام نام ــه ن ــر ب غول پیک
در زیــر زمیــن زندگــی می کنــد و توســط خــدای کاشــیما3 
کنتــرل می شــود. زمانیکــه کاشــیما نگهبانــی از ایــن ماهــی 
را متوقــف می کنــد، او شــروع بــه تــکان دادن خــود کــرده و 

ــود. ــه می ش ــاد زلزل ــب ایج موج
در میـان زلزله هـای تاریخـی، زلزلـه ی رودس کـه در 226 
سـال پیـش از میـالد روی داده، بـه خاطـر نابود کـردن یکی 
از عجایـب هفتگانـه ی دوران باسـتان، یعنـی غـول رودس4 
شـهرت یافته اسـت. زلزله ی لیدیا در سـال 17 پـس از میالد 

رویکرد فعلی در طراحی لرزه ای وینچنزو ماسیلو، لویجی فیورینو، رافائل لندولفو2

1 Poseidon 2 Namazu 3 God Kashima

4 غـول رودس یـا Colossus، نـام تندیسـی اسـت از هلیـوس، خـدای خورشـید، که بـه قولـی در ورودی بندر شـهر رودس در یونـان، قرار 
داشـته اسـت و بـه همیـن دلیـل به غـول رودس معروف گشـته اسـت )م.(.
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تصویر 1.2: زلزله های سراسر جهان )بزرگای بیش از 5 ریشتر( در سال 2013 ] سازمان زمین شناسی ایاالت متحده[

جدول 1.2: تعداد زلزله های سراسر جهان )بزرگای بیش از 5 ریشتر( از سال 2000 تا 2017 ]سازمان زمین شناسی ایاالت متحده[

تلفـاتمجمـوعبزرگــاسـال
گزارش شده

5/9 - 5/06/9 - 6/07/9 - 7/08/9 - 8/0

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1344
1224
1201
1203
1515
1693
1712
2074
1768
1896
2209
2276
1401
1572

765
1419
1550
1455

146
121
127
140
141
140
142
178
168
144
150
185
108
123
143
127
130
104

14
15
13
14
14
10
9

14
12
16
23
19
12
17
11
18
16
6

1
1
0
1
2
1
2
4
0
1
1
1
2
1
1
1
0
1

1505
1361
1341
1358
1672
1844
1865
2270
1948
2057
2383
2481
1523
1713
920

1565
1696
1566

231
21357

1685
33819

228802
88003

6605
712

88011
1790

320120
21953

768
1572

756
9624

-
-
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کـه چندیـن شـهر را در ایالـت رومـی آسـیای صغیـر ویـران 
کـرد نیـز توسـط مـورخ رومـی تاسـیتوس1 در کتـاب آنالز2 و 
توسـط پلینـی ارشـد3 کـه آن را بزرگ تریـن زلزلـه ی در تاریخ 
بشـر نامیـد، ثبت شـده اسـت. سـنکا4 )معلم نـرون( در کتاب 
ششـم خـود تحـت عنـوان پرسـش های طبیعـی5 بـه موضوع 
زلزلـه پرداختـه اسـت و اطالعاتـی پیرامـون زلزلـه ی پمپـی6 
در سـال 62 پـس از میـالد ارائـه نمـوده اسـت، ایـن زلزلـه 
موجـب وارد آمـدن آسـیب های زیـادی به شـهرهای پمپی و 

شـد.  هرکوالنیوم7 
زلزلـه ی سـال 1556 شاآنشـی8 )چیـن( بـه احتمـال زیـاد 
مرگبارتریـن زلزلـه ی تمـام اعصار بـا تلفات 830 هـزار نفری 
اسـت کـه با وسـعتی بـه عـرض 840 کیلومتر بوقوع پیوسـته 
اسـت. تلفـات جانـی زیـاد آن ناشـی از تخریب کامـل تمامی 
روسـتاهای یاودونگـز9 بود کـه غارهای مصنوعی ساخته شـده 

از سـنگ های نـرم بودنـد.
همانگونـه کـه می دانیـم ظهـور علـم زلزله شناسـی بـا وقـوع 
زلزلـه ی بزرگ لیسـبون )پرتغـال( در سـال 1755 در ارتباط 
اسـت. در واقـع، اولیـن مطالعـات پیرامـون انتشـار مـوج پس 
از ایـن واقعـه انجـام گرفـت. ایـن یکـی از بارزتریـن حـوادث 
طبیعـی در تاریـخ اروپـا بـا تلفـات حداقـل 60 هـزار نفـری 
اسـت. ایـن زلزلـه بـا بـزرگای نزدیـک بـه 9 ریشـتر، همـراه 
بـا سـونامی و آتش سـوزی های متعاقـب آن، تقریبـاً دو سـوم 

شـهر لیسـبون را ویـران کرد. 
زلزله هـای بزرگـی کـه در قـرن گذشـته روی داده  و بـزرگای 
بیشـتر از 7 ریشـتر و یـا تلفـات جانـی زیـادی داشـته اند در 
جـداول 2.2 و 3.2 همـراه بـا اطالعـات مربـوط بـه تاریـخ، 
شـدت و شـمار کشته شـدگان، آمـده اسـت. الزم بـه ذکـر 
اسـت که شـدیدترین زلزله هـا، یعنی آالسـکا 1964 )بزرگای 
کامچاتـکا  و   )9/1 )بـزرگای  الیـوت 1957  جزیـره ی   ،)9/2

)بـزرگای 9/0(، موجـب مرگ ومیـر زیـادی نشـدند،   1952
زیـرا خوشـبختانه در نواحـی کم جمعیـت روی دادنـد. تنهـا 
زلزلـه ی والدیویا )شـیلی( در سـال 1960 که با بـزرگای 9/5 
ریشـتری شـدیدترین زمیـن لـرزه ثبت شـده می باشـد کـه 
موجـب تلفـات 6 هـزار نفری شـد. چندین شـهر آسـیب های 
شـدیدی را متحمل شـدند، و بسـیاری از روسـتاهای کوچک 
نیـز کامـاًل تخریـب شـدند. بـا اینحـال شـمار کشته شـدگان 
زیـاد نبـود زیـرا چندیـن لـرزش، پیشـتر جمعیـت را از خطر 
زلزلـه آگاه کـرده بـود. در عـوض زلزلـه ی بـزرگ آالسـکا در 
سـال 1964 تنهـا 115 نفـر تلفات جانی داشـت، کـه این نیز 
عمدتـاً بـه علت اثـرات سـونامی هولناک بـا امـواج 67 متری 

اسـت. بوده 
رویکـرد مهندسـی زلزلـه را در قـرن بیسـتم می تـوان به سـه 
دوره ی زمانـی تقسـیم بندی کـرد: الـف( تـا سـال 1950 ب( 
1980-1950 پ( 2000-1980. در دوره ی اول، مهندسـی 
بـرای  قاعـده ای  هیـچ  و  بـود  نیافتـه  توسـعه  هنـوز  زلزلـه 
تضمیـن حفاظـت لـرزه ای سـاختمان ها در مناطـق زلزله خیز 
وجـود نداشـت. بنابرایـن زلزله هـای ایـن دوره موجـب ایجاد 
خسـارات عظیـم بـه نواحـی شـهری بـه همـراه تلفـات جانی 
زیـاد می شـد. تأثیر ایـن زلزله ها، توسـعه ی مهندسـی زلزله و 

مطالعاتـی پیرامـون ماهیـت زلزلـه را در پی داشـت.
آغـاز یـک روال علمی برای طراحی سـازه در مقابـل زلزله در 
ایـاالت متحده بـه زلزله ی 7/8 ریشـتری سان فرانسیسـکو در 
سـال 1906 برمی گـردد کـه از آن بـه عنوان یکـی از بدترین 
حـوادث در تاریـخ ایاالت متحده یاد می شـود. ایـن حادثه در 
نزدیکـی یـک ناحیه ی شـهری روی داد و موجب آتش سـوزی 
مهیبـی شـد کـه چندیـن روز بـه طـول انجامید. ایـن حادثه 
نواحـی عظیمی )بیـش از %80( از شـهر سان فرانسیسـکو، به 
ویـژه سـاختمان های قدیمی تـر را کـه بـه لحـاظ سـاختاری 
فاقـد خصوصیـات الزم بودنـد ویـران کـرد، اما قسـمت اعظم 
آمـد  بـه وجـود  ایجـاد شـده  تخریـب در پـی آتش سـوزی 
)تصویـر 2.2(. پـس از ایـن حادثـه، جامعـه ی زلزله شناسـی 

آمریکا تأسـیس شـد.
زلزله ی 7/5 ریشـتری سـال 1908 در مسـینا و روجو کاالبریا 
را می تـوان منشـأ مهندسـی زلزلـه در ایتالیا به حسـاب آورد. 
در واقـع، پـس از ایـن حادثـه، اولیـن توصیه ها بـرای طراحی 
سـازه های مقـاوم در برابـر زلزلـه تعریف شـدند. ایـن زلزله با 
حـدود 83 هـزار کشـته ای کـه داشـت، مرگبارتریـن زلزله ی 
تاریـخ اروپـا خوانده می شـود. مهمتریـن علت افزایـش تلفات 
و خسـارات وارده ناشـی از وقوع پدیده سـونامی پس از زلزله 
بـود کـه نواحی سـاحلی را با امواجـی بیش از 15 متـر ارتفاع 

در نوردیـد )تصویر 3.2(.

1 Tacitus

2 Annales

3 Pliny the Elder

4 Seneca

5 Naturales quaestiones

6 Pompeii

7 Herculaneum

8 Shaanxi

9 yaodongs

سـان فرانسـیسـکو  1906 2.2: زلزله ی  تصویر 
متحده[ ایاالت  زمین شناسی  ]سازمان 
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جدول 2.2: زلزله های مهمی که در قرن بیستم روی داده اند ]و. گیونچو، ف. مازوالنی )2011([

شمار کشته شدگانبزرگــامکـــانســال
8/620,000هند، کانگرا1905
7/81,000ایاالت متحده، سان فرانسیسکو1906
8/220,000شیلی، والپارازیو1906
8/81,000اکوادور، اسمرالدا1906
7/583,000ایتالیا، مسینا و رجو کاالبریا1908
8/6220,000چین، گانسو1920
-8/5روسیه، کامچاتکا1923
8/3143,000ژاپن، کانتو1923
8/3200,000چین، شینینگ1927
7/670,000چین، گانسو1932
7/560,000پاکستان، کویته1935
-8/5اندونزی، دریای بندا1938
8/325,000شیلی، کانسپشن1939
8/925,000ترکیه، ارزنجان1939
-7/4رومانی، ورانسیا1940
7/19ایاالت متحده، ال سنترو1940
7/3110,000ترکمنستان، عشق آباد1948
-8/6هند، مرز چین1950
-9/0روسیه، کامچاتکا1952
-9/1ایاالت متحده، جزایر الیوت1957
5/912,000مراکش، اگادیر1960
9/56,000شیلی، والدیوا1960
-8/5جزایر کوریل1963
9/2116ایاالت متحده، آالسکا، آنکوریج1964
8/166,000پرو، آنکش1970
8/0250,000چین، تانگشان1976
7/21,600رومانی، ورانسیا1977
7/39,700الجزایر، ال اسنام1980
8/12,000مکزیک، مکزیکوسیتی1985
7/125,000ارمنستان، اسپیتاک1988
7/170ایاالت متحده، لوما پریتا1989
7/740,000ایران، منجیل1990
6/323,000هند، کیالری1993
6/763ایاالت متحده، نورتریج1994
6/95,600ژاپن، کوبه1995
7/11,600ایران، اردبیل1997
7/15,000افغانستان، رستاق 1998
7/420,000ترکیه، ازمیت1999
7/32,500تایوان، چی چی1999
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جدول 3.2: زلزله های مهمی که در بازه ی زمانی 2000 تا 2017 به وقوع پیوسته اند

شمار کشته شدگانبزرگــامکـــانســال
7/920,000پرو، آتیکو2001
8/42,000پرو، آتیکو2001
7/91,100السالوادور، سن میگوئل2001
6/82,266الجزایر، بومرداس2002
6/735,000ایران، بم2003
9/0283,000اندونزی، سوماترا2004
8/71,520اندونزی، سوماترا2005
7/679,000پاکستان، کشمیر2005
-7/6اندونزی، دریای بندا2006
-7/6روسیه، کوریاک2006
-7/9اقیانوس آرام، تونگا2006
-7/7اندونزی، جاوا2006
8/3روسیه، جزایر کوریل2006
7/22تایوان، هنگ چان2006
-8/1روسیه، جزایر کوریل2007
8/128جزایر سلیمان2007
8/0650پرو، چینچا آلتا2007
7/72شیلی، توکوپیال 2007
7/41جزایر مارتینیک2007
7/8جزایر فیجی2007
7/967,180چین، سیچوان2008
6/3281ایتالیا، الکویال2009
8/1189جزایر ساموآ2009
7/61,115اندونزی، سوماترا2009
7/0316,000هایئیتی، لئوگان2010
8/8525شیلی، بیو بیو2010
6/92,700چین، کوینگهای2010
9/020,000ژاپن، توهوکو2011
5/927ایتالیا، امیلیا2012
8/611اندونزی، سوماترا2012
8/018جزیره ی سلیمان2013
8/26شیلی، ایکویکیو2014
8/36شیلی2015
7/97پاپوا، گینه نو2016
8/28مکزیک2017
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یکی دیگر از حوادث لرزه ای مهم که در آغاز قرن بیستم روی 
داد، زلزله ی 8/3 ریشتری کانتو در ژاپن سال 1923 بود. این 
حادثه که در کالنشهر توکیو-یوکوهاما روی داد بیش از نیمی 
از ساختمان ها متحمل خسارات شدید یا تخریب کامل شدند. 
از  از آتش سوزی های پس  ناشی  به ساختمان ها عمدتاً  آسیب 
زلزله بود. به عالوه، این زلزله موجب ایجاد سونامی 12 متری در 
ساحل آتامی شد. پس از این حادثه، اولین گروه پژوهشی با هدف 

مطالعه مهندسی زلزله و زلزله شناسی در ژاپن شکل گرفت.
زلزلـه ی 7/1 ریشـتری ال سـنترو در سـال 1940 از منظـر 
علمـی اهمیـت زیـادی دارد، چـرا کـه اولیـن زلزلـه ی بزرگی 
بـود کـه توسـط دسـتگاه لرزه نـگار ثبـت شـد. ایـن حادثـه 
آسـیب قابـل مالحظـه ای به سـاختمان های چندین شـهر در 

دره ی امپریـال وارد کـرده و موجـب مـرگ 9 نفـر شـد.
در ابتـدای نیمـه دوم قـرن بیسـتم )1980-1950( مطالعات 
نظـری در طیـف وسـیعی گسـترش یافتنـد، امـا اطالعـات 
اندکـی دربـاره ی ویژگی هـای حرکـت زمین بـرای زلزله هایی 
کـه در ایـن دوره ی زمانـی روی دادنـد، موجـود بـود، چرا که 
تنهـا تعـداد کمـی دسـتگاه لرزه نـگار وجـود داشـت. در ایـن 
دوره، زلزلـه ی 8/1 ریشـتری آنکش پرو در سـال 1970 یکی 
از مهیب تریـن حـوادث لـرزه ای قرن بـا 66000 نفر کشـته و 

صدمـات قابـل مالحظـه بـه چندین شـهر بود. 
 8/0 شدت  با   1976 سال  در  قرن  این  زلزله ی  مرگبارترین 
ریشتر در تانگشان چین روی داد. این حادثه موجب تخریب 
معدن  وجود  دلیل  به  شهر  این  شد،  تانگشان  شهر  کامل 
ذغال سنگ، صنعتی بود و جمعیت بسیار زیادی داشت. چند 
شمار  و  داد  روی  ریشتری   7/8 پس لرزه ی  یک  بعد  ساعت 

کشته شدگان را افزایش داد )250000 نفر(.
 ،)1980-2000( بیسـتم  قـرن  دوم  نیمـه  انتهـای  در 
پیشـرفت های گسـترده ای در علـم زلزله شناسـی انجـام شـد 
و سـوابق موجـود جهـت توسـعه ی مفاهیـم مقاومـت لـرزه ای 
سـاختمان ها و کاربـردی شـدن آنها بـه کمک مهندسـان آمد.

از ایـن رو تحقیقات وسـیع در خصوص علل خسـارت های وارد 
بـر سـاختمان ها بـر اثـر وقوع زلزلـه کمک شـایانی به توسـعه 

ضوابـط و مقـررات طراحـی و اجرایـی سـاختمان ها نمـود. 
متحده،  ایاالت  در  حادثه  مهم ترین  بیستم،  قرن  اواخر  در 
زلزله ی 6/7 ریشتری نورتریج در سال 1994 بود. این زلزله 
داد  روی  گسل  نزدیک  پرجمعیت  شهری  ناحیه ی  یک  در 
آورد.  فراهم  حوادث  نوع  این  اثرات  بررسی  برای  فرصتی  و 
با بتن آرمه )ساختمان ها و  از سازه های ساخته شده  بسیاری 
پل ها( به شدت آسیب دیدند، و این زلزله شدیدترین زیان های 
اقتصادی تاریخ ایاالت متحده را در پی داشت )تصویر 4.2(. 
از این حادثه، در قوانین ساخت وساز تجدید نظر شد و  پس 
انجام  اجرای ساختمان ها  و  از نظر طراحی  بسیاری  تغییرات 

شد.
زلزله ی 6/9 ریشتری کوبه در سال 1995 یک حادثه ی بسیار 
ویرانگر بود که در ژاپن روی داد و 5600 نفر تلفات داشت. 
دلیل میزان باالی تلفات به موقعیت کانون آن مربوط بود که 
در فاصله ی بسیار نزدیکی با شهر پرجمعیت کوبه قرار داشت، 
البته آتش سوزی و روانگرایی خاک در پی زلزله نیز مزید بر 
ساختمان ها  در  عمده   تخریب  و  زیاد  خسارت  بودند.  علت 
 7/4 زلزله ی   .)5.2 )تصویر  است  شده  ثبت  زیرساخت ها  و 
در  حادثه  مهم ترین  ترکیه  ازمیت  در   1999 سال  ریشتری 
و  کشته شدگان  تعداد  لحاظ  به  شرقی  مدیترانه ی  حوزه ی 
خسارت وارده، است. تخریب وسیع ساختمان های موجود به 

تصویر 5.2: زلزله ی کوبه در سال 1995]شهر کوبه[

تصویر 4.2: زلزله ی نورتریج در سال 1994
] سازمان زمین شناسی ایاالت متحده[

تصویر 3.2: زلزله 1908 مسینا
]INGV ،موزه ی رصدخانه ی وزوو  [
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دلیل ضعف طراحی و اجرایی آنها گزارش گردید.
آخریــن حادثــه ی ویرانگــر قرن بیســتم با شــدت 7/3 ریشــتر 
ــب  ــه موج ــن زلزل ــوان روی داد. ای ــور تای ــی کش در چی چ
بزرگراه هــا  بــه زیرســاخت ها )پل هــا،  خســارت شــدید 
و ســدها( و خرابــی ســاختمان های بلنــد شــد. کیفیــت 
ــاختمان ها  ــن س ــه فروریخت ــر ب ــاز منج ــن ساخت وس پایی
شــد و نشــان داد کــه ساخت وســاز ضعیــف در افزایــش 
ــت  و  ــرن بیس ــن ق ــال های آغازی ــت. س ــذار اس ــات اثرگ تلف
ــت،  ــراه داش ــه هم ــیاری را ب ــر بس ــای ویرانگ ــم زلزله ه یک
ــوادث  ــن ح ــد ای ــان می ده ــدول 3.2 نش ــه ج ــه ک همانگون
ــن  ــدند. مهم تری ــادی ش ــیار زی ــی بس ــات جان ــب تلف موج
ــدت 6/7  ــا ش ــم ب ــه ی ب ــد از: زلزل ــا عبارت ان ــن زلزله ه ای
ریشــتر در ســال 2003 رویــدادی بســیار فاجعه بــار بــود کــه 
در ایــران اتفــاق افتــاد. ایــن حادثــه قربانیــان بســیار زیــادی 
ــرد،  ــران ک ــهر را وی ــد ش ــت و 70 درص ــر( گرف )35000 نف
ایــن شــهر یکــی از جــذاب تریــن مناطــق توریســتی ایــران 
ــم بزرگ تریــن  ــه شــمار مــی رود. در واقــع ارگ باســتانی ب ب
ــای  ــب بخش ه ــه تخری ــود ک ــان ب ــتی در جه ــازه ی خش س
وســیعی از آن باعــث خســارت فرهنگــی و گردشــگری 

ــر 6.2(. ــد )تصوی ــران ناپذیرش جب
زلزلـه ی 9/0 ریشـتری سـال 2004 در سـوماترا را کـه تحت 
از  یکـی  می شناسـیم  نیـز  هنـد  اقیانـوس  زلزلـه ی  عنـوان 

شـدیدترین زلزله هایـی اسـت کـه تاکنـون ثبت شـده اسـت. 
ایـن حادثـه یکـی از مرگبارتریـن بالیـای طبیعـی در تاریـخ 
اسـت کـه حـدود 280000 نفـر را بـه کام مـرگ کشـید. 
خسـارات عظیـم آن نتیجـه ی زلزله نبـود، بلکه یک سـونامی 
بـزرگ کـه اندونـزی، سـریالنکا، هند، تایلنـد، و مالدیـو و نیز 
بخش هایـی از سـواحل شـرق آفریقـا را درنوردیـد، دلیل این 

حجـم از خسـارات بـود.
زلزله ی 8/0 ریشـتری سـیچوتن در سـال 2008 که در چین 
روی داد، یـک زلزلـه ی بـا عمـق بسـیار کـم بـا عمـق کانون 
19 کیلومتـر بـود. موقعیـت کانـون زمیـن لـرزه و بـزرگای 
آن در کنـار تراکـم بـاالی جمعیتـی منجـر بـه تلفـات جانـی 
بسـیار زیـادی شـد. الزم به ذکر اسـت کـه زیان ناشـی از آن 
بـا وجـود سـاختمان های زیـادی کـه در برابـر زلزلـه مقـاوم 

سـاخته نشـده بودنـد، افزایـش یافت.
هرچنـد کـه بزرگای زلزلـه ی الکویال در ایتالیا )سـال 2009(

از  یکـی  زلزلـه  ایـن  امـا  نبـود )6/3 ریشـتر(،  زیـاد  خیلـی 
مخرب تریـن وقایـع بـه شـمار مـی رود. علت این حجـم باالی 
خسـارات، نزدیـک بـودن کانـون زلزله به گسـل و سـازه های 
آسـیب پذیـر در برابـر زلزلـه بـود. در حقیقـت بسـیاری از 
سـازه های ساخته شـده بـا بتـن آرمـه شـدیداً آسـیب دیدنـد 
آجـری  خانه هـای  دارای  روسـتاهای کوچـک  از  تعـدادی  و 
نیـز ویـران شـدند )تصویـر 7.2(. آسـیب قابل مالحظـه ای به 

تصویر 6.2: ارگ بم قبل و بعد از وقوع زلزله ]مؤسسه ی زمین شناسی آئوروویل[ 

تصویر 8.2: زلزله ی امیلیا )2012(تصویر 7.2: زلزله ی الکویال )2009(
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سـاختمان های تاریخـی مرکـز شـهر وارد آمـد.
زلزله ی سال 2010 در شیلی یکی از شدیدترین حوادث )8/8 
ریشتر( بود. خسارات اصلی به ساختمان های مسکونی، به ویژه 
آنهایی که با مصالح بنایی یا بتن آرمه ساخته شده بودند، وارد 
آمد. با اینحال با توجه به شدت زیاد حادثه، به لطف قوانین 
محافظه کارانه ی ساخت وساز و نظارت مناسب بر این قوانین، 

دامنه ی خسارات محدود بود.
زلزلـه ی سـال 2011 در توهوکـو بـا بزرگای بسـیار باالیی که 
داشـت )9/0 ریشـتر(، قوی تریـن زلزلـه ای بـود کـه تاکنـون 
در ژاپـن بـه وقـوع پیوسـته اسـت. ایـن حادثـه یک سـونامی 
شـدید را در پـی داشـت کـه موجـب سـوانح هسـته ای شـد. 
همچنیـن خسـارات شـدیدی بـه زیرسـاخت هایی همچـون 

پل هـا، شـبکه های حمل ونقـل، سـدها و بنـادر وارد آمـد.
توســط  ایتالیــا  در  امیلیــا  منطقــه ی   2012 ســال  در 
ــتر  ــا 5/9 ریش ــا ت ــدت آنه ــه ش ــا ک ــه ای از زلزله ه مجموع
می رســید، بــه لــرزه درآمــد. ناحیــه ی وســیعی شــامل 
روســتاها و شــهرهای زیــادی تحــت تأثیــر ایــن واقعــه قــرار 
ــر ســاختمان های تاریخــی وارد  ــی ب ــد. خســارت اصل گرفتن
ــده از  ــی ساخته ش ــاختمان های صنعت ــیاری از س ــد و بس آم

بتــن پیش ســاخته فروریختنــد )تصویــر 8.2(.
در زمـان نـگارش این اثـر، زلزلـه ی ویرانگری با بـزرگای 7/8 
ریشـتر در نپـال بـه وقوع پیوسـت )آوریـل 2015(. این زلزله 
موجـب مـرگ 9000 نفر شـد که بیشـتر این تلفـات در نپال 
بـود، امـا تلفـات در چیـن، هنـد و بنـگالدش نیـز ثبت شـده 
اسـت. چنـد روز پـس از حادثـه ی اصلی، چندیـن پس لرزه ی 
شـدید کـه بـزرگای آنهـا بـه 7/3 ریشـتر می رسـید روی داد. 
پـس از وقـوع زلزله، فـرودگاه بیـن المللی کاتماندو کـه موقتاَ 
بسـته شـده بـود و در همان روز برای تسـهیل عملیـات امداد 
بازگشـایی شـد. بسـیاری از سـاختمان های تاریخـی میـدان 
دوربـار در کاتمانـدو کـه در زمـره ی میـراث جهانـی سـازمان 
یونسـکو جـای دارد، هماننـد حادثـه ای که برای بـرج داراهارا 
ماناکامانـا در منطقـه ی گورخـا روی داد، تخریـب  و معبـد 
شـدند. زلزلـه موجـب وقـوع بهمـن  در کـوه اورسـت شـد که 

مـرگ 19 نفـر را در پی داشـت.

 ریسک لرزه ای 3.1.2
بنـا بـه یـک تعریـف، ریسـک را می تـوان بـه عنـوان احتمال 
بـروز آسـیب و زیـان مـورد انتظـار بـرای یک عضـو خاص در 
مواجهـه بـا خطـر یـک پدیـده ی طبیعـی یـا مصنوعـی طـی 
یـک دوره ی زمانـی معین پیـش رو تعریف کـرد. مفهوم خطر 
بـا احتمـال وقـوع یـک پدیـده ی طبیعـی کـه می توانـد بطور 
بالقـوه موجـب وارد آمـدن صدمـات شـود در ارتباط اسـت و 
همـراه بـا مفهـوم ریسـک، نقشـی اساسـی را ایفـا می کنند. 

واضـح اسـت کـه ایـن مفاهیـم را می تـوان بـرای زلزلـه نیـز 
دربـاره ی  بحـث  ترتیـب  بدیـن  و  داد  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
بیانگـر  لرزه خیـزی  می شـود.  امکان پذیـر  لـرزه ای  ریسـک 

جنبـه ی مشـخصه های فیزیکـی یـک منطقـه اسـت کـه بـه 
دفعـات وقـوع و شـدت زلزلـه مربـوط می شـود. شـناخت این 
پارامترهـا همـراه با احتمال وقـوع یک حادثه ی لـرزه ای برای 
یـک ناحیـه ی جغرافیایی را تحت عنوان خطـر لرزه ای تعریف 
می کننـد. ایـن خطـر لـرزه ای زمانـی بیشـتر اسـت کـه برای 
یـک بـازه ی زمانـی، احتمـال وقـوع زلزله هـای بـزرگ ، باالتر 
باشـد. پیامدهـای یک زلزله تنها به شـدت آن بسـتگی ندارد، 
بلکـه بـه مقاومـت سـاختمان ها در برابـر ارتعاشـات لـرزه ای 
نیـز مربوط می شـود. اسـتعداد یـک سـاختمان در وارد آمدن 
خسـارات بـه آن را تحت عنوان آسـیب پذیری می شناسـیم و 
هرچـه سـاختمان آسـیب پذیرتر باشـد، تمایـل آن به آسـیب 
دیـدن حیـن وقـوع زلزلـه بیشـتر می شـود. همچنیـن وجود 
دارایی هـای در معـرض خطـر کـه بـا احتمـال خسـارت مالی 
و تلفـات جانـی همـراه اسـت، احتمـال مواجهـه )معرضیـت( 

نامیـده می شـود. 
بنابرایـن ریسـک لرزه ای کـه به عنوان احتمال زیان و آسـیب 
ناشـی از یـک زلزلـه تعریـف می شـود، ترکیـب پیچیـده ای از 
مواجهـه  احتمـال  و  آسـیب پذیری  میـزان  خطـر،  شـدت 
)معرضیـت( اسـت و می تـوان آن را به صورت کّمـی از طریق 

رابطـه زیـر بیان نمـود )تصویـر 9.2(:
لـرزه ای = شـدت خطـر × میـزان آسـیب پذیری ×  ریسـک 

مواجهـه. احتمـال 
در ایـن رابطـه ، نمـاد ریاضـی ضـرب به ایـن خاطر اسـتفاده 
شـده کـه عبـارات مختلف بـا همدیگـر ترکیب می شـوند. در 
واقـع، می تـوان گفـت شـدت خطـر لـرزه ای زیاد همیشـه به 
معنـای ریسـک لرزه ای زیـاد نیسـت و بالعکـس. در حقیقت، 
در یـک منطقـه ی غیـر متراکم، میـزان مواجهه برابر اسـت با 
صفـر و نیـز خطـر لـرزه ای زیـاد نمی توانـد هیچگونه ریسـک 
لرزه ای را موجب شـود. از سـوی دیگر، یـک منطقه ی متراکم 
دارای ساخت وسـاز ضعیـف )احتمال مواجهه و آسـیب پذیری 
زیاد( می تواند ریسـک لـرزه ای زیادی حتـی در مناطق دارای 

ب پذیرى
آسی

مواجهه

ـر
طـ

خ

ریسک

تصویر 9.2:  مثلث ریسک، دی. کریکتون )1999( ] 2.9[.
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خطـر لـرزه ای کـم، داشـته باشـد. بنابرایـن، خطر بـه خودی 
خـود نمی توانـد ریسـک ایجـاد کنـد، در حالیکـه توسـعه ی 

بـدون برنامه ریـزی صحیح تـوان انجـام آن را دارد.
کنتــرل ریســک لــرزه ای بــه شــناخت مؤلفه هــای آن بســتگی 
دارد. خطــر لــرزه ای یــک منطقــه بــه شــکل احتمــال وقــوع 
ــر از  ــدتی فرات ــا ش ــن ب ــی معی ــازه ی زمان ــک ب ــه  در ی زلزل
ــروزه  ــود. ام ــف می ش ــن )PGA( تعری ــتاب زمی ــینه ش بیش
ــت  ــعه  اس ــال توس ــواره در ح ــرزه ای هم ــر ل ــات خط مطالع
ــف  ــا هــدف تعری ــل ب ــرای انجــام تحلی ــب ب ــج آن اغل و نتای
ــتفاده  ــورد اس ــرزه ای( م ــدی ل ــرزه ای )زون بن ــدی ل پهنه بن
ــا  ــی ی ــد تعین ــر می توان ــی خط ــرد. روش ارزیاب ــرار می گی ق
احتمالــی باشــد. روش تعینــی بــر مطالعــه ی میــزان آســیب 
ــکان  ــک م ــته در ی ــای گذش ــی زلزله ه ــده ط ــاهده  ش مش
خــاص تمرکــز داشــته و ســپس توســط ســناریوهای آســیب 
ــداد حــوادث دارای شــدت یکســان  ــی تع ــه منظــور ارزیاب ب
ــود  ــزوم وج ــن روش ل ــت ای ــوند. محدودی ــی می ش بازآفرین
ــرات آن  ــی و اث ــزی محل ــون لرزه خی ــل پیرام ــات کام اطالع
اســت. در روش احتماالتــی کــه بــرای تحلیــل خطــر ترجیــح 
دارد ، خطــر بــه عنــوان یــک احتمــال بیــان می شــود کــه در 

یــک دوره ی خــاص زمانــی، یــک حادثــه بــا مشــخصات مورد 
ــن  ــه کاربردی تری ــل )1968( ک ــد. روش کورن نظــر روی ده
ــرزه  ــال ل ــع فع ــایی منب ــت از شناس ــی اس روش احتماالت
بــرای ناحیــه ی مــورد بررســی بــا کمی ســازی ســطح 
ــرات ایجادشــده در رابطــه  ــرزه ای و محاســبه ی اث فعالیــت ل
ــر  ــده اســت. تصوی ــه، تشــکیل ش ــون زلزل ــه از کان ــا فاصل ب
ــد  ــان می ده ــا را نش ــرزه ای اروپ ــر ل ــه ی خط )10.2( نقش
ــان براســاس  ــی مســتقل از زم ــا احتماالت ــه تازگــی ب ــه ب ک
مــوارد زیــر ارزیابــی شــده اســت: ســابقه ی زلزله هــای هــزار 
ســال اخیــر، شــناخت گســل های فعــال ثبــت  شــده در ایــن 
ــا  ــن ب ــته ی زمی ــکل پوس ــرعت تغییرش ــت و س ــوزه، جه ح
اســتفاده از اندازه گیری هــای GPS و پــردازش داده هــا و 
ــد،  ــده ان ــت ش ــه ثب ــر ک ــدید اخی ــای ش ــات زلزله ه اطالع

ــده اند. ــاد ش ایج
آسـیب پذیری لـرزه ای یـک سـازه عبـارت اسـت از: میـزان 
بـا شـدت  زلزله ایـی  اثـر  تحـت  بـر سـازه  وارد  آسـیب های 
مشـخص و توانایـی گـذر از ایـن رخـداد. پـس از وقـوع زلزله 
می تـوان با ارزیابی آسـیب پذیری سـاختمان، خسـارات وارده 
و ارتباط آن با شـدت زلزله را مشـخص نمود. از سـوی دیگر، 
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ارزیابـی آسـیب پذیری پیـش از وقـوع زلزله اندکـی پیچیده تر 
اسـت و برای این منظور روش های مدلسـازی و آماری توسعه 
داده شـده اند. در روش هـای آمـاری، سـاختمان ها براسـاس 
مصالـح و روش ساخت وسـاز آنهـا بـا عملکـرد سـاختمان های 
مشـابه در زلزله های گذشـته مقایسه و دسـته بندی می شوند. 
لـذا ایـن روش متکـی بر وجـود اطالعاتـی پیرامون خسـارات 
وارده از زلزله هـای پیشـین اسـت، اگـر چـه همـواره چنیـن 
اطالعاتـی موجـود نیسـت. در روش های مدلسـازی، مدل های 
تحلیلـی را کـه ویژگــی های اصلـی ساختمــان ها را داشـته 
باشـند شبیه سـازی می نمایند. سـپس آسـیب وارده بر اساس 

زلزله هـای شبیه سازی شـده بـرآورد و ارزیابـی می شـود. 
حفاظــت از زندگــی انســان ها اولیــن هــدف در کنتــرل 
ریســک لــرزه ای اســت لــذا کاهــش تلفــات و مجروحــان در 
ســاختمان در پــی وقــوع زلزلــه اهمیــت بســزایی دارد. دلیــل 
ــن  ــه فروریخت ــا ب ــه تنه ــوع زلزل ــن وق ــانی حی ــات انس تلف
ســازه ها مربــوط نمی شــود، بلکــه پدیده هــای ناشــی از 
زلزلــه، همچــون رانــش زمیــن )زمیــن لغــزش( ، روانگرایــی، 
ــا  ــن خطره ــد. ای ــز در آن مؤثرن ــوزی نی ــونامی و آتش س س
ــرزه ای مرتبــط  ــا میــزان "احتمــال مواجهــه" در ریســک ل ب
هســتند. تلفــات ناشــی از زلزلــه وابســتگی زیــادی بــه تعــداد 
ــارات  ــه دارد، خس ــوع حادث ــه ی وق ــر در منطق ــراد حاض اف

ــه کیفیــت ســاختمان ها، زیرســاخت ها و ســایر  ــی نیــز ب مال
ــی  ــود. بدیه ــوط می ش ــق مرب ــن مناط ــود در ای ــوال موج ام
اســت ریســک لــرزه ای بــا متراکم تــر شــدن و افزایــش 
شهرنشــینی بــدون برنامه ریــزی در مناطــق زلزله خیــز، 

افزایــش می یابــد.
بطـور قطـع، زمیـن لـرزه در برخـی مناطـق اجتناب ناپذیـر 
را  لـرزه ای  خطـر  بنابرایـن  انسـان  اند،  کنتـرل  از  خـارج  و 
نمی تـوان کاهـش داد و تنهـا بهبـود دانـش مرتبـط بـا آن 
از سـوی دیگـر، میـزان آسـیب پذیری و  امکان پذیـر اسـت. 
احتمـال مواجهـه را می تـوان کنتـرل نمـود لـذا بایسـتی این 
موضـوع هـدف اصلـی برنامه هـای کاهـش ریسـک لـرزه ای 
باشـد. در حقیقـت، راهکارهـای نویـن بـرای کاهـش ریسـک 
لـرزه ای عمدتـاً بر مشـخصه های قابـل اطمینان همچـون نیاز 
و ظرفیـت لـرزه ای اعضـا در شناسـایی عملکـرد و رفتـار آنها 
تمرکــز دارنـد )تصویـر 11.2(. این روش شـامل بـرآورد نیاز 
لـرزه ای از طریــق پهنه بنـدی خطر زلزلـه و اختصاص ضریب 
لرزه خیـزی در منطقـه مورد نظر می باشـد. راهکارهای کاهش 
آسـیب پذیری لـرزه ای بـر ترویـج اقداماتـی جهت کاسـتن از 
آسـیب پذیری ایـن اعضا، از طریـق کاربرد روش های مناسـب 
طراحـی لـرزه ای بـرای سـاختمان های جدید، مقاوم سـازی و 

ارتقـای عملکـرد سـاختمان های موجـود، تمرکـز دارنـد.

 اصول طراحی لرزه ای ساختمان ها 2.2

 طراحی براساس عملکرد 1.2.2
امـروزه، راهکارهـای طراحی لرزه ای بطور چشـمگیری تکامل 
و بهبـود یافتـه انـد. تـا دهـه ی 1990، روش هـای طراحـی 
لـرزه ای و بخـش عظیمـی از ضوابـط لـرزه ای تنهـا بـه ایمنی 

سـاکنین، جلوگیـری از وارد آمـدن صدمـات یـا تلفـات جانی 
در مـوارد مربـوط بـه زلزله هـای بـزرگ می پرداخـت. در عین 
حـال اثـرات وارد بـر سـاختمان در اثـر زلزله هـای خفیف، که 
پـر تکرارتریـن حوادث در عمر سـاختمان ها هسـتند، یا بطور 

تصویر 11.2: راهکارهای کاهش ریسک لرزه ای ]ر. الندولفو )2011([
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کلـی نادیـده گرفتـه می شـد و یـا به شـیوه ی سـطحی مورد 
توجـه قـرار می گرفت.

در زلزله هایــی کــه در آغــاز دهــه ی 1990 بــه وقــوع 
ــازه ها  ــه، س ــج و کوب ــای نورتری ــون زلزله ه ــت، همچ پیوس
ــد.  ــده بودن ــی ش ــرزه ای روز، طراح ــط ل ــا ضواب ــق ب مطاب
ــدف  ــا ه ــه ب ــید، ک ــل رس ــه حداق ــی ب ــات جان ــذا تلف ل
ــی داشــت. از طرفــی در  روش هــای مــورد اســتفاده همخوان
ــی  ــارت مال ــه ی خس ــل مالحظ ــش قاب ــا افزای ــن زلزله ه ای
ــد از:  ــروز خســارات عبارتن ــل ب ــن عل گــزارش شــد. مهمتری
)الــف( تراکــم بــاالی ســاختمان ها در نواحــی مســتعد وقــوع 
زلزلــه، )ب( وجــود ســاختمان های قدیمی تــر فاقــد هــر 
ــدم  ــه، )ج( ع ــر زلزل ــاوم ســازه ای در براب ــه سیســتم مق گون
ــات  ــی و خصوصی ــرزه ای محل ــرات ل ــق خط ــناخت دقی ش
ــای  ــازه ای، )د( هزینه ه ــتم های س ــی سیس ــار دینامیک رفت
ــرداری از  ــره ب ــه در به ــاد وقف ــا ایج ــط ب ــده ی مرتب فزاین
ــه اعضــا  ســاختمان های آســیب دیده و )ه( آســیب شــدید ب

و زیــر ســاخت های غیرســاختمانی.
ــهری روی  ــی ش ــه در نواح ــی ک ــرات زلزله های ــی اث بررس
ــم  ــوز ه ــرزه ای هن ــه ریســک ل ــد ک ــد، نشــان می ده داده ان
ــر از  ــادی فرات ــد زی ــا ح ــادی ت ــاظ اجتماعی اقتص ــه لح ب
ســطوح پذیرفته شــده اســت. از ایــن رو نیــاز بــه تغییــر ایــن 
ــط و مقــررات  ــاک از طریــق توســعه ی ضواب وضعیــت خطرن
لــرزه ای مطمئــن تــر نســبت بــه ضوابــط موجــود و اجــرای 
ســخت گیرانه ی آنهــا بــرای طراحــی ســاختمان های جدیــد، 
ارزیابــی آســیب پذیری و ارتقــای عملکــرد ســاختمانهای 
ــدن  ــی ش ــور عملیات ــه منظ ــود. ب ــاس می ش ــود احس موج
یــک رویکــرد جامــع، الزم اســت ضوابــط لــرزه ای پیشــرفته 
ــد  ــه بای ــد، بلک ــدف نگیرن ــی را ه ــای طراح ــا جنبه ه تنه
تمامــی عوامــل و مراحــل دخیــل در رونــد کامــل مهندســی 
ساخت وســاز هماننــد جزئیــات طــرح، اجــرا، نظــارت و 
نگهــداری را مــد نظــر داشــته باشــند. بــه دالیــل ذکرشــده، 
در ســال های اخیــر فلســفه ی جدیــدی بــرای طراحــی 
ــاس  ــی براس ــوان "طراح ــت عن ــاختمان ها، تح ــرزه ای س ل
عملکــرد"، مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه و در جامعه ی 

مهندســی توســعه داده شــده اســت. 
لـرزه ای  طراحـی  بـرای  جدیـد  فلسـفه ی  ایـن  پیدایـش 
سـاختمان ها بـا انتشـار طـرح پیشـنهادی انجمن مهندسـین 
در سـند چشـم انداز 2000   1)SEAOC( کالیفرنیـا  سـازه ی 
همزمـان بـود، این سـند مفاهیـم اصلـی رویکرد را مشـخص 
می سـازد.]2.14[ مفهوم اساسـی فلسـفه ی طراحی براسـاس 
عملکـرد، دسـتیابی بـه سـازه هایی اسـت که قـادر باشـند به 
اهـداف عملکـردی ذکـر شـده بـرای سـطوح تعیین شـده ی 
خطـر لـرزه ای دسـت پیـدا کننـد. بطـور ویـژه، ایـن رویکـرد 
بـر انتخـاب اهـداف عملکـردی بـه لحاظ سـطوح قابـل قبول 

کـه  زلزلـه  شـدت  مختلـف  سـطوح  بـا  متناظـر  صدمـات، 
می توانـد بـر سـازه اثـر بگـذارد، تمرکـز دارد. 

ــی،  ــرد طراح ــن رویک ــم ای ــای مه ــر از ویژگی ه ــی دیگ یک
مشــارکت کارفرمــا و بهــره بــرداران در رونــد طراحــی اســت. 
در واقــع، تعریــف ســطوح عملکــرد نمی توانــد تنهــا توســط 
ــا،  ــای کارفرم ــه تقاض ــه ب ــود، بلک ــن ش ــازه تعیی ــار س رفت
ــک  ــز بســتگی دارد. در اینجــا ی ــه نی ــرداران و جامع بهــره ب
ــورد  ــه م ــای جامع ــورد تقاض ــی م ــی از ایمن ــزان حداقل می
ــان  ــان انس ــت از ج ــظ و حراس ــا حف ــه ب ــد ک ــاز می باش نی
ــر ایــن هــدف حداقلــی، جامعــه  در ارتبــاط اســت. افــزون ب
مســئولیت های دیگــری همچــون خدمــات رســانی بی وقفــه 
ســازه های  بــرای  را  شــدید  زلزله هــای  وقــوع  از  پــس 
مخابراتــی،  مراکــز  بیمارســتان ها،  یعنــی  راهبــردی 
پلیــس، آتش نشــانی،  ایســتگاه های  شــریانهای حیاتــی، 
ــته ای،  ــای هس ــد نیروگاه ه ــی مانن ــی ایمن ــات حیات تأسیس
مخــازن مــواد انفجــاری و ســمی و مــوارد مشــابه نیــز 
بــر عهــده دارد. در عیــن حــال در مــوارد مربــوط بــه 
شــرکت های مهــم، کارفرمایــان می تواننــد تقاضــای افزایــش 
ســطح عملکــرد را داشــته باشــند، ایــن کار بــه آنهــا اجــازه 
می  دهــد از ایجــاد وقفــه در کســب وکار کــه زیــان مالــی یــا 
ــدی  ــیب های ج ــم آس ــان ترمی ــا را در زم ــش قیمت ه کاه
بــه دنبــال دارد، پرهیــز نماینــد. بنابرایــن بــه واســطه ی ایــن 
رویکــرد طراحــی می تــوان وجــود زیــان و آســیب را پــس از 
وقــوع زلزلــه بــا شــدت مشــخصی کنتــرل کــرد و در هنــگام 
ــه کمتریــن میــزان  ــکان آن را ب ــاز براســاس تقاضــای مال نی

ــش داد. ــن کاه ممک
روش طراحــی براســاس عملکــرد روش خیلــی متفاوتــی 
ــی  ــل طبیع ــوان تکام ــه عن ــوان آن را ب ــرا می ت ــت، زی نیس
ــه تعییــن ســطح  ــاز ب طراحــی حالت هــای حــدی کــه از نی
ــرزه ای  ــرای ســطح متوســط شــدت ل ــل قبــول آســیب ب قاب
ناشــی می شــود، در نظــر گرفــت )مضــاف بــر الزامــات 
ایمنــی جانــی(. تعییــن ســطح خســارت قابــل قبــول بــرای 
ــادی و  ــائل اقتص ــن مس ــا در نظرگرفت ــه ب ــراز زلزل ــر ت ه
حصــول اطمینــان از تامیــن ایمنــی جانــی، خســارت حداقــل 
ــا اهمیــت  ــدون وقفــه از ســاختمان های ب ــرداری ب و بهــره ب

ــود. ــام می ش ــاد، انج زی

اصـول طراحـی لـرزه ای براسـاس عملکرد شـامل سـه مرحله 
است:
تعیین هدف عملکردی مرتبط با سطوح قابل قبول آسیب ●
تعییـن معیارهـای طراحی متناسـب چندسـطحی مرتبط  ●

با سـطوح شـدت لرزه ای
تعییـن جنبه هـای طراحـی مناسـب و ارایـه یـک روش  ●

مناسـب تحلیـل سـازه بـرای هـر سـطح

1 Structure Engineers Association of California
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گام اول: رویکـرد طراحـی براسـاس عملکـرد، شـامل تعیین 
یـک سـطح مجـاز آسـیب بـرای شـدت لـرزه ای مـورد نظـر 
اسـت. معیارهـای مـورد پذیـرش بـرای تعییـن ایـن سـطوح 
عملکـردی، اتخـاذ مجموعه ی محـدودی از حاالت اسـتاندارد 

رفتـاری اسـت کـه عبارتنـد از )تصویـر 12.2(: 

یا  ● سازه ای  آسیب های  تنها  وقفه:  بی  رسانی  خدمت 
غیرسازه ای بسیار جزئی روی می دهد. ساختمان استحکام 
غیرسازه ای  اجزای  می کند.  حفظ  را  خود  اصلی  قدرت  و 
به کار خود ادامه می دهند و ساختمان آمادگی استفاده ی 
داراست.  را  سرویس دهی  در  وقفه  هیچگونه  بدون  عادی 
ممکن است تعمیرات )در صورت نیاز( برای راحتی ساکنین 
تهدیدکننده ی  آسیب های  خطر  گیرد.  انجام  ساختمان 

سالمتی ساکنان حین زلزله بسیار ناچیز است.
قابلیـت اسـتفاده بی وقفـه: تنها آسـیب های سـازه ای  ●

جزئـی روی می دهد. سـاختمان اسـتحکام و قـدرت اصلی 
خـود را تـا حد زیـادی حفظ می کنـد. اجزای غیرسـازه ای 
ایمن سـازی می شـوند و در صورتیکه آب و برق قطع نشده 
باشـند، تأسیسـات بـرق و مکانیک سـاختمان بـه کار خود 
ادامـه می دهنـد. سـاختمان ایمنـی جانـی را کامـاًل تامین 
نمـوده و ممکـن اسـت تعمیـرات بـرای راحتـی سـاکنین 
سـاختمان انجـام شـود. خطـر آسـیب های تهدیدکننده ی 
سـالمتی سـاکنان حین زلزله در این سـطح عملکرد ناچیز 

اسـت. وقفه ی خدمت رسـانی کمتر از سـه روز اسـت.
ایمنی جانـی: آسـیب های سـازه ای و غیرسـازه ای قابل  ●

جانبـی،  پایـداری  لحـاظ  از  می دهـد.  روی  مالحظـه ای 
سـاختمان در مـرز فروریختـن اسـت. اجزای غیرسـازه ای 
امـن هسـتند امـا نمی تواننـد بـه کار خـود ادامـه دهنـد. 
تعمیـر  حـال  در  زمانیکـه  سـاختمان  اسـت  ممکـن 
نباشـد. خطـر آسـیب های  ایمـن  بـرای سـاکنان  اسـت 
تهدیدکننـده ی ایمنـی شـخص حیـن زلزلـه کـم اسـت. 

وقفـه ی خدمـت رسـانی کمتـر از سـه مـاه اسـت. 

ــل مالحظــه ای روی  ● ــزش: آســیب قاب ــتانه فروری آس
ــت و ســختی  ــد. ســاختمان بخــش اعظــم مقاوم می ده
خــود را از دســت می دهــد و فاصلــه ی بســیار کمــی بــا 
ــازه ای از  ــن اســت اعضــای غیرس ــن دارد. ممک فروریخت
جــای خــود خــارج شــده و ســقوط نماینــد. در مــواردی 
کــه متخصصــان نظــر بــه قابــل تعمیــر بــودن ســاختمان 
ــاه  ــش از 3 م ــرویس دهی بی ــه در س ــروز وقف ــد، ب دارن
اســت. امــا در بســیاری از مــوارد انجــام تعمیــرات، 

ــی نیســت. اقتصــادی و اجرای

و...  FEMA و   ATC همچـون:  مختلـف  استانداردهــای 
عملکردهـای تقریباً مشـابهی به همراه توضیحـات و اطالعات 
دقیـق در خصــوص سـطوح عملکــردی اجــزای سـازه ای و 

غیر سـازه ای پیشـنهاد داده انـد.

گام دوم: معیارهــای طراحــی متناســب چندســطحی بــرای 
ــای  ــود. زلزله ه ــن می ش ــف تعیی ــردی مختل ــداف عملک اه
مختلــف بــا شــدت های متفــاوت )کــم، متوســط و شــدید( 
ــا  ــط ی ــم، متوس ــیب های ک ــا وارد آوردن آس ــد ب می توانن
زیــاد بــر ســاختمان اثــر بگذارنــد، در بســیاری مــوارد نیــز 
شــدت زلزلــه موجــب فروریختــن ســاختمان می شــود. 
ــم انداز  ــط چش ــه توس ــه، ک ــرای زلزل ــی ب ــطوح طراح س
احتمــال  بیشــینه  براســاس  شــده  اند  پیشــنهاد   2000
وقــوع زلزلــه و دوره بازگشــت آن در جــدول 4.2 ارایــه 

شــده اســت.
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ایـن چهار سـطح طراحی بـرای زلزله با چهار سـطح عملکردی 
تعریف شـده در بـاال، از طریـق ماتریـس هـدف عملکـردی که 
در تصویـر 14.2 آمده اسـت، بـا یکدیگر ارتباط پیـدا می کنند. 
خطـوط قطـری در ماتریس بیانگر عملکرد هدف برای سـطوح 
ویـژه، سـطوح  بطـور  سـاختمان هسـتند.  اهمیـت  مختلـف 
"مبنـا"،  اسـت:  دسـته بندی  ایـن  دارای  سـاختمان  اهمیـت 
سـاختمان های  و  )بیمارسـتان ها  ضـروری"  "سـاختمان های 
انتظامـی(، "سـاختمان های خطرناک" )حاوی مـواد خطرناک، 
امـا دارای تأثیـر محـدود( و "سـاختمان های خطـرزا" )حـاوی 
مـواد منفجـره و رادیواکتیـو(. مـواردی کـه اهـداف حداقلی را 
بـرای طراحـی لـرزه ای می طلبنـد، بـا سـطح مبنـا مشـخص 
می شـوند. تمامـی عملکردهای پایین تـر از این هـدف حداقلی 
بایسـتی غیرقابـل قبـول در نظر گرفته شـوند. افزایـش اهداف 
عملکـردی در مـوارد مربـوط بـه سـاختمان های مهم تـر یـا 
بـرای الزامـات خـاص کارفرمـا، حاصـل می شـود. واضح اسـت 
کـه الزامـات دقیـق و ارتقـای اهـداف، سـازه های گران تـر یـا 
غیراقتصـادی را بـه دنبـال دارد. بطـور کلـی، سـطح عملکرد و 
همچنین آسـیب مـورد انتظـار، در زلزله های شـدیدتر و دارای 
احتمـال وقـوع کمتـر، افزایش می یابـد. در مقابل، بـرای همان 

میـزان احتمـال وقوع زلزلـه، سـاختمان های حیاتی تر متحمل 
میـزان کمتـری از آسـیب ها می شـوند.

بـرای  منسـجم  راهـکار  یـک  انتخـاب  شـامل  سـوم:  گام 
طراحـی لـرزه ای از طریق روش های تحلیل سـازه ای مناسـب 

و منطبـق بـر ضوابـط کاربـرد هـر سـطح عملکـرد اسـت. 
تحلیل های االستیک سازه بطور کلی برای حاالت حدی قابلیت 
خدمت رسانی )خدمت رسانی بی وقفه و قابلیت استفاده بی وقفه( 
تحت زلزله های کوچک استفاده می شود و بایستی در آن سازه 
یکپارچگی خود را حفظ نموده و اعضای غیرسازه ای بتوانند 
اثرات  بایستی  بنابرایـن،  را تحمـل کنند.  آسیب های جزئـی 
متقابل سـازه ی اصلی و اعضای غیرسـازه ای مدنظر باشـد و 
در عین حال باید کنترل تغییر مکان سازه به لحاظ جابه جایی 

بین طبقه ای سازگار با اعضای غیرسازه ای باشد.
در مـوارد مربـوط بـه حـاالت حـدی بـا قابلیت آسـیب دیدن 
)ایمنـی جانـی( در زلزله هـای متوسـط، بایسـتی یـک تحلیل 
االستوپالسـتیک انجـام گیـرد. اعضای غیرسـازه ای بطور کلی 
آسـیب می بیننـد و اثرات متقابـل آنها بر سـازه در نظر گرفته 
نمی شـود. کنترل هـا به لحـاظ مقاومـت اعضا انجام می شـود، 

امـا کنترل سـختی و شـکل پذیری اختیاری هسـتند. 

عملکرد در برابر زمین لرزه
خدمت رسانى بى وقفه قابلیت استفاده بى وقفه

پر تکرار
(40 سال)

گاه به گاه
(72 سال)

نادر
(475 سال)

بسیار نادر
(970 سال)

ساختمان هاى خطرناك و ضرورىساختمان  هاى معمولى

ساختمان هاى بحرانى و خطرزا

ایمنى جانى

زه
 لر

ین
زم

ى 
برا

ى 
اح

طر
ح 

سط

عملکرد غیرقابل قبول (براى ساخت و ساز جدید)

آستانه فروریزش

]SEAOC (1995([وSEAOC تصویر 14.2: ماتریس اهداف عملکردی، توصیه شده در

جدول 4.2: سطوح طراحی برای زلزله

دوره ی بازگشتاحتمال وقوع سطوح زلزله طراحی 
43 سال50% در 50 سالپر تکرار
75 سال20% در 50 سالگاه به گاه

475 سال10% در 50 سالنادر
970 سال5% در 50 سالبسیار نادر
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بـرای حـاالت حـدی آسـتانه فروریـزش در زلزله های شـدید، 
راهـکار بهینـه، انجـام تحلیـل دینامیکی می باشـد. در نتیجه، 
در نظـر گرفتـن رفتـار عمومـی سـازه در اثر شـکل گیری یک 
پالسـتیک  منظـر  از  کنترل هـا  اسـت.  امکان پذیـر  مکانیـزم 
شـدن اعضا )تشـکیل مفاصـل پالسـتیک( و ظرفیت چرخش 
مقاومتـی،  کنتـرل  می شـوند.  انجـام  پالسـتیک  مفاصـل 

اسـت. اختیاری 
ــه،  ــم پای ــرد، مفاهی ــاس عملک ــی براس ــن، در طراح بنابرای
شناســایی و ارزیابــی قابلیــت عملکــرد ســاختمان را شــامل 
می شــود. ایــن مفاهیــم تأثیــر بســیاری بــر تصمیمــات 
طــراح دارنــد. مراحــل اصلــی رونــد طراحــی براســاس 
عملکــرد در نمــودار 15.2 آمــده اســت. رونــد طراحــی حالتی 
ــاز  ــردی آغ ــداف عملک ــاب اه ــا انتخ ــونده دارد و ب تکرارش
ــود  ــه می ش ــه ارائ ــی اولی ــک طراح ــس از آن، ی ــود. پ می ش
و عملکردهــای ســاختمان ارزیابــی شــده و بــا اهــداف مــورد 
ــداف  ــرد، اه ــه عملک ــوند. در صورتیک ــه می ش ــر مقایس نظ
ــی  ــی و ارزیاب ــدداً طراح ــاختمان مج ــازد، س ــرآورده نس را ب
می شــود و ایــن کار تــا زمانــی ادامــه می یابــد کــه عملکــرد 

ــوب حاصــل شــود. مطل

 ضوابط آیین نامه ای 2.2.2
طراحـی  فلسـفه ی  توسـط  کـه  لـرزه ای  طراحـی  مفاهیـم 
براسـاس عملکـرد تعریف شـده اند، جذاب هسـتند. امـا هنوز 
بـا عملیاتی شـدن کامل آن فاصلـه داریـم. همچنین محتمل 
اسـت تعهـد احداث سـازه های مهندسی شـده ای کـه عملکرد 
آن هـا دارای شـرایط مناسـب بوده و بـا خواسـته های کارفرما 
مطابقـت داشـته باشـد، عملیاتـی نباشـد، چرا کـه پیش بینی 
اهــمیت،  دارای  لــرزه ای  نیازهــای  و  ظرفیت هــا  تمامـی 
امکان پذیـر نیسـت. همچنیـن معیارهـای پذیـرش تنهـا نـزد 
کارفرمـا و سـاکنین سـاختمان ها معنـا پیـدا میکنـد و بـرای 
یـک طراحـی عملـی مفیـد نیسـتند. بنابراین، رابطـه ی میان 
معیـار پذیـرش و روش طراحـی در ضوابـط و از طریق تعریف 
یـک سـطح ایمنـی حداقلـی معرفی می شـوند، که هـدف آن 
حفاظـت از جان انسـان ها و کاهش خسـارت اقتصادی اسـت.

از ایـن دیـدگاه، سـند چشـم انداز 2000 بـرای چهار سـطح 
حداقلـی پیشـنهاد شـده اسـت، امـا در عمـل از ایـن روش 
تنهـا می تـوان در موارد خـاص همچون سـاختمان های مهم 
یـا بـه تقاضـای ویـژه ی کارفرمـا، پیروی نمـود. بـرای موارد 
فعلـی، بایسـتی از رفتـار لـرزه ای مناسـب یک سـاختمان به 
واسـطه ی طراحی چندسـطحی که دو یا حداکثر سـه سـطح 
را مـد نظـر قـرار می دهـد، اطمینـان حاصل نمـود. این بدان 
خاطـر اسـت که بایسـتی یک تحلیـل خاص برای هر سـطح 
انجـام گیـرد، و ممکـن اسـت یـک طراحـی اضافـی تکمیلی 
بـرای هـر سـاختمان معمولـی بـه راحتـی مـورد قبـول قرار 

یـا  آوردن حـاالت حـدی  بـه حسـاب  منظـور  بـه  نگیـرد. 
سـطوح عملکردی مختلف سـازه )تصویر 16.2(، اسـتفاده از 

یـک روش چنـد سـطحی متفـاوت امکان پذیر اسـت:
طراحـی یک سـطحی: سـازه ها تنهـا برای یـک حالت  ●

حـدی نهایـی )ULS(1 طراحـی می شـوند و آن حالت نیز 
پیشـگیری از تخریب سـازه اسـت. این روش در بسـیاری 
از مواقـع بـرای یـک دوره ی زمانـی طوالنـی درگذشـته 

اسـتفاده می گردیـد.
طراحی دو سـطحی: سـازه ها برای حالت حدی قابلیت  ●

ULS

DLS

DLS

ULS

ULS

NCLSO

SLS

FO

سطوح 1

سطوح 2

سطوح 3

سطوح 4

]م. تروتـا، م.  تصویـر 16.2: ارزیابـی رویکـرد چنـد سـطحی 
])2002( آناسـتازیادیس  آ.  جیونکـو،  و.  موسـوارکا، 
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اسـتفاده بی وقفه )بهـره بـرداری( )DLS(1 و حالت حدی 
نهایـی )ULS( طراحـی می شـوند. برای DLS، سـازه ها به 
گونـه ای طراحـی می شـوند کـه االسـتیک باقـی بمانند و 
بـه المان هـای غیرسـازه ای آسـیب وارد نمی شـود و اگـر 
هـم آسـیب وارد شـود، جزئـی خواهـد بـود. در حالی که 
بـرای ULS، ظرفیـت شـکل پذیری سـازه مـورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد و المان هـای غیرسـازه ای تـا حـدی دچار 
آسـیب دیدگی می شـوند و یـا ممکن اسـت کاماًل آسـیب 
ببینند. این روشـی اسـت که در حال حاضر در آیین نامه های 

لرزه ای اسـتفاده می شـود.
طراحی سه سطحی: سازه ها برای یک حالت حدی بهره  ●

برداری )SLS(2، یک حالت حدی قابلیت استفاده بی وقفه 
)بهره برداری( )DLS( و یک حالت حد نهایی )ULS( طراحی 
می شوند. برای SLS، بخش های سازه ای آسیب نمی بینند و 
آسیب وارد بر بخش های غیرسازه ای باید حداقل باشد. برای 
DLS، آسیب می تواند در المان های غیرسازه ای روی دهد، 
در حالیکه سازه ها آسیب متوسطی را تجربه می کنند که 
می توان آن را بدون مشکالت فنی ترمیم نمود. این عموما 

هدف نسل جدید آیین نامه ها است.
رسـانی  ● خدمـت  قابلیـت  سـطحی:  چهـار  طراحـی 

یـک  می شـود:  تقسـیم بندی  زیـر  حـدی  حـاالت  بـه 
حالـت حـدی خدمـت رسـانی بـی وقفـه )FO(3 کـه در 
آن سـاختمان بـه عملکـرد خـود ادامـه می دهـد، و یـک 
حالـت حـدی قابلیـت اسـتفاده بـی وقفـه )O(4 کـه در 
آن سـاختمان نمی توانـد بالفاصلـه رونـد طبیعـی خـود 
را از سـر بگیـرد. وضعیـت ایمنـی جانـی )LS(5 بـا حالتی 
متناظـر اسـت کـه در آن آسـیب وارده بـه بخش هـای 
سـازه ای و غیرسـازه ای مانـع دسترسـی بـه فعالیت هـای 
اضطـراری نمی شـود، در حالیکـه بـرای وضعیـت آسـتانه 
فروریـزش )NC(6، از فروریختـن سـاختمان جلوگیـری 
می شـود و سـازه می توانـد تنهـا بارهـای ثقلـی را تحمـل 
کنـد. ایـن همـان روش چشـم انداز 2000 اسـت و الزم به 
ذکــر اسـت کـه ارتبـاط قابل مالحظـه ای با طراحی ســه 
سـطحی دارد کـه در آن حالـت حـدی قابــلیت خدمـت 

رسـانی بـه دو حالـت )FO و O( تقسـیم شـده باشـد. 
عملکرد  براساس  طراحی  دستورالعمل های  توسعه ی  فرآیند 
ناشی  لرزه ای  طراحی  مسائل  به  پاسخ  در  متحده  ایاالت  در 
پذیرش  معیار  بر  ویژه  تأکید  با   1990 دهه ی  زلزله های  از 
زمانی،  دوره ی  آن  طی  شد.  آغاز  موجود،  سازه های  برای 
موازات  به  بیش  و  این تالش ها کم  انجام گرفت،  تالش هایی 
ایجاد شده  با چالش  مقابله  آنها  و هدف  هم پیش می رفتند 
توسط این فلسفه ی طراحی جدید بود. نتیجه ی این تالش ها 
رفتار   ،2000 چشم انداز  همچون  گزارش  چندین  انتشار 

دستورالعمل های  عملکرد،  براساس  ساختمان ها  لرزه ای 
با  همراه  ساختمان ها،  لرزه ای  بهسازی  برای   FEMA 273
و  ساختمان ها  لرزه ای  بهسازی  برای   FEMA 274 تفسیر 
ATC- نیز گزارش ارزیابی و مقاوم سازی ساختمان های بتنی

طراحی  برای  چارچوبی   2000 چشم انداز  گزارش  بود.   40

 FEMA است.  متعدد  عملکردی  اهداف  براساس  ساختمان ها 
لرزه ای  ارتقای طراحی  به  247 مراجعی هستند که  و   273
گزارش  حالیکه  در  می شوند،  مربوط  موجود  ساختمان های 
ساختمان های  مقاوم سازی  برای  دستورالعمل هایی   ATC-40

بتنی موجود فراهم می آورد.
مبانـی  اول  نسـل  عنـوان  بـه  می تـوان  را  گزارش هـا  ایـن 
طراحـی براسـاس عملکـرد در نظـر گرفـت. آنهـا تنهـا دارای 
برخـی تفاوت هـا بـه لحـاظ عالئـم و اصطالحـات بودنـد، امـا 
بسـیار شـبیه اند.  مفهومـی  از جنبـه ی  پایـه  چارچوب هـای 
رویکردهـای پیشـنهادی تعریف شـده، مفاهیم پایه ی سـطوح 
عملکـردی گسسـته را بـا پیونـد دادن ایـن سـطوح بـه یـک 
سـطح مشـخص از خطـرات لرزه ای بـرای المان های سـازه ای 
اسـناد  ایـن  عـالوه،  بـه  می کننـد.  تعریـف  غیرسـازه ای،  و 
اطالعاتـی پیرامـون روش هـای تحلیلـی قابـل اسـتفاده بـرای 
شبیه سـازی پاسـخ لـرزه ای سـاختمان ها بـا تأکیـد ویـژه بـر 
روش هـا و معیارهـای پذیـرش غیرخطی، فراهـم می آورند. بر 
ایـن اسـاس، چنیـن گزارش هایـی معـرف نخسـتین گام مهم 
در راسـتای دسـتیابی بـه طراحی براسـاس عملکـرد و ارتقای 
رویکـرد ارائه شـده توسـط ضوابـط لـرزه ای قدیمـی هسـتند.

عملکرد،  براساس  طراحی  رویکرد  فعلی  نسل  و  دوم  نسل 
 FEMA 356 اساساً دربردارنده ی تفسیر و پیش نویس  استاندارد
این  اصلی  هدف  است.  ساختمان   لرزه ای  بهسازی  برای 
گزارش پیشبرد و توسعه ی کاربرد وسیع تر مطالب مندرج در 
نمودن  فراهم  به منظور  کاربرد گزارش  اجباری کردن  با  آن 
استاندارد بسیار خاص برای بهسازی لرزه ای ساختمان  است. 
به روزرسانی های   ،FEMA 356 در  ارائه شده  اساسی  تحوالت 
قبلی  گزارش های  پذیرش  معیار  و  تحلیلی  رویکرد  در  فنی 
است. این به روزرسانی ها بر اساس اطالعات به دست آمده در 
کاربرد عملی طراحی این روش ها و پیشرفت های موجود در 

مطالعات پژوهشی، انجام می گیرد.
هرچه  آشنایی  مستلزم  دوم  نسل  رویکردهای  این  توسعه ی 
بیشتر متخصصان مهندسی با مفاهیم طراحی براساس عملکرد 
است که استفاده از روش های پیشرفته ی تحلیل غیرخطی برای 
می سازد.  متداول  بسیار  را  ساختمان ها  لرزه ای  رفتار  ارزیابی 
در  مداوم  بطور  عملکرد،  اساس  بر  طراحی  روش های  امروزه 
حال توسعه  بوده و بر پایه ی دانش و تجربه ی به دست آمده 
برای روش های نسل  توسط پژوهشگران و طراحان، مطالعات 
بعدی در حال انجام است. این مطالعات بر روش تحلیلی دقیق تر 
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برای پیش بینی عملکرد ساختمان، کاهش محافظه کاری در 
معیارهای پذیرش و طراحی قابل اعتمادتر و مقرون  به  صرفه تر 

برای ساختمان های جدید، تمرکز دارند ]2.21[.
معرفی روش های طراحی براساس عملکرد موجب تغییر بسیار 
بزرگی در ضوابط لرزه ای شد. ضوابط لرزه ای قدیمی، عموما 
تجویزی هستند و روش ها و مقررات خاصی را فراهم می آورند 
که حتما باید برای دستیابی به نتایج نهایی، از آنها تبعیت نمود. 
بنابراین، قواعد تجویزی قدیمی به این پرسش می پردازند که 
یک ساختمان چگونه ساخته شود؟ و یک سری محدودیت ها 
را ایجاد می کنند، در حالیکه ضوابط نوین براساس عملکرد به 
پرسش دیگری رسیدگی می کنند که: رفتار ساختمان به چه 
نحو باشد؟ این موضوع به تمام راه حل های احتمالی این اجازه 

را می دهد که با الزامات عملکردی سازگاری داشته باشد.

 طراحی برای ســطح عملکرد ایمنی جانی 3.2.2
سری  یک  انجام  شامل   )ULS( نهایی  حدی  حالت  کنترل 
از  جلوگیری  آنها  هدف  و  بوده  مقاومتی  منظر  از  بررسی 
در  ساکنین  ایمنی  از  اطمینان  حصول  و  سازه  فروریختن 
زلزله هایی است که احتمال وقوع آنها اندک است. همچنین 
برای مناطق دارای خطر لرزه ای متوسط تا زیاد، سازه می تواند 
االستیک  پاسخ  طیف  که  افقی  شتاب  بیشترین  معرض  در 

ثقلی  شتاب  است  ممکن  حتی  و  گیرد  قرار  می آورد،  فراهم 
شتاب  این  با  مواجهه  منظور  به  آید.  وارد  آن  بر  بزرگ تری 
افقی بسیار شدید، راهکارهای طراحی مدرن، چندین راه حل 
را برای طراحی جهت دستیابی به سیستم های سازه ی مقاوم 
اساساً  مختلف  کنترل  سیستم های  دارند.  نظر  مد  زلزله  به 
دارند.  زلزله  از  ناشی  تحریک  تحت  متفاوتی  رفتار  نحوه ی 
زیر  به شکل  را  لرزه ای  در کل، می توان سیستم های کنترل 

دسته بندی کرد:
سیسـتم های کنتـرل فعـال کـه در اصـل براسـاس خـواص 
دینامیـک سـازه بـا تغییـر دادن پاسـخ سـازه از طریـق تغییر 
کنتـرل  سیسـتم های  می کننـد؛  عمـل  اجـزا  مشـخصات 
غیرفعـال، کـه بـا افزایـش دادن ظرفیـت اتـالف انرژی سـازه 
طراحـی شـده اند؛ و سیسـتم های تعمیرپذیر و مقـاوم در برابر 
زلزلـه، کـه در برابر اثـرات لرزه ای، بـدون وارد آمدن هیچگونه 

آسـیب بـه سـازه، در محـدوده االسـتیک خواهنـد ماند.
جـدای از سیسـتم های کنتـرل فعال و سیسـتم های غیرفعال 
خاص، همچون جداگرهای لرزه ای در سـطح شـالوده1یا جرم 
تنظیم شـده در بـاالی سـازه های بلنـد، معـرف راه حل هـای 
ببینیـد(.  را   2.3.2 )بخـش  هسـتند  پیچیـده   و  خالقانـه 
سـازه های معمولـی مقـاوم در برابـر زلزلـه را می توان اساسـاً 

بـه دو گـروه زیـر تقسـیم کرد:

کنترل فعال

جرمصلبیتاصطکاك

میراگر جرمى فعال

جداسازى لرزه اى پایه سیستم هاى اتالفى سیستم هاى تنظیم شده جرمى

میراگر جرمى
مایع

میراگر جرمى
عادىویژهتنظیم شده

کنترل غیر فعال

تصویر 17.2: راهکارهای طراحی لرزه ای ]ر. الندولف )2009([

1 ایـن سیسـتم مجموعـه ای از المان هـای سـازه ای اسـت کـه سـاختمان را از زمیـن در حیـن وقوع زلزلـه، به طـور کامل جدا کـرده تا یک 
سـاختمان شـامل اجـزای سـازه ای و غیر سـازه ای به خوبـی در مقابـل زمین لرزه عمـل نماید.
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ساختمان های تعمیرپذیر ●
ساختمان های شکل پذیر ●

باقـی مانـدن در محـدوده  سـاختمان های تعمیرپذیـر بـرای 
االسـتیک، بدون وارد آمدن هیچگونه آسـیب به سـازه طراحی 
می شـوند. در ایـن حالـت عالوه بـر اینکه حین لرزه هـای مکرر 
دارای دوره بازگشـت قابـل قیـاس بـا عمر سـازه خواهند بود، 
در مـوارد مربـوط بـه زلزلـه های مخـرب با احتمـال وقوع کم 
نیـز به سـازه آسـیب نخواهند رسـاند. این گونه سـاختمان ها 
بـه جـرم واکنـش نشـان داده و مشـخصه ی آنهـا المان هـای 
بسـیار مقاومـی اسـت که رفتـاری االسـتیک از خـود در برابر 
زلزله  بزرگ نشـان می دهد. چنین رفتاری مسـتلزم آن اسـت 
کـه کرنش االسـتیک انباشـته  شـده بطـور کامل بـدون هیچ 
اثـری از تغییرشـکل های پسـماند، آزاد شـود. بدیـن منظـور 
فراهـم نمـودن بنایـی بـا مقاومت باال ضـروری اسـت. این بنا 
در بیشـتر مـوارد دارای اعضـای سـازه ای بیـش از حـد بزرگ 
اسـت کـه موجـب می شـود بـه لحـاظ اقتصـادی مقـرون بـه 
صرفـه نباشـد. سـاختمان های تعمیرپذیـر بطور کلی مناسـب 
سـاختمان های دارای کاربری هـای راهبـردی ویـژه اسـت که 
در آنهـا عـدم وجـود آسـیب پذیری بـرای حالت حـدی نهایی 

بـه وضـوح یکـی از نیازهای طراحی اسـت. 
اصل  این  بر  طراحی  شکل پذیر،  سیستم های  با  ارتباط  در 
تغییر  با  لرزه   ورودی  انرژی  از  بخشی  که  است  استوار 
از تغییر شکل های پالستیک برخی  شکل های پسماند ناشی 
اعضای خاص مستهلک می شود، این کار با مراقبت و اجتناب 
از وقوع شکستگی های ترد و ایجاد مکانیزم ناپایدار و ناخواسته 
لرزه ای  انرژی  جذب  به  سازه  از  اعضایی  می گیرد.  انجام 
اعضا  غیرارتجاعی در  تغییرشکل های  برای  و  یافته  اختصاص 
با حفظ عملکرد خطی دیگر  اعضا(،  از  )یا بخش های خاصی 
بخش های سازه در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی 
به سیستم های شکل پذیر مقاوم در برابر زلزله، بایستی سازه 
االستیک  از حد  فراتر  را  موجود  ظرفیت  به کارگیری  توانایی 
کلی  ارتجاعی  رفتار  از  اطمینان  دیگر جهت  بیان  به  یا  خود 
داشته باشد. مفهوم شکل پذیری سازه نقش بسیار مهمی دارد 
و به همراه مقاومت، یک نیاز اساسی سازه است که بایستی از 
آن اطمینان حاصل نمود و همانگونه که در ادامه تشریح خواهد 
نیروهای  کاهش  نمود.  دنبال  را  آن  مختلف  سطوح  در  شد، 
لرزه ای طراحی یا همان نیروهای االستیک، به واسطه ی اعمال 
یک ضریب کاهنده تحت عنوان "ضریب رفتار" )q( یا "ضریب 
اصالح عملکرد" )R(، به ترتیب براساس استانداردهای اروپایی 

یا آمریکایی به دست می آید )تصویر 18.2(.
این ضریب که بیانگر یک معیار کّمی از ظرفیت استهالک انرژی 
توسط سازه است، بین ضوابط و جزئیات طراحی توازن ایجاد 
می نماید. در حقیقت، در این مورد هدف عملکردی که باید از 

آن اطمینان حاصل نمود، به جای مقاومت شکل پذیری است.
در رابطه با تحلیل ساختمان های شکل پذیر در ULS، الزمه ی 
این است که شتاب طیف طراحی بر  ضوابط لرزه ای در دنیا 

مقادیر  کلی،  بطور  یابد.  کاهش   )q( رفتاری  ضریب  اساس 
درآمده اند،  جدولی  شکل  به  که  ضوابطی  توسط  ضریب  این 
ارائه می شود. این ضریب به سیستم های سازه ای )مانند بتن 
باربر  بنایی(، سیستم  یا مصالح  مسلح ساختمان های فوالدی 
و ظرفیت  مهاربندی ها(  یا  دیوار  قاب خمشی،  )مانند  جانبی 

شکل پذیری سازه، بستگی دارند. 
طراحی ساختار سازه های شکل پذیر با قابلیت اطمینان مناسب 

عموما بر سه موضوع زیر متمرکز می گردد )تصویر 19.2(:

طیف االستیک
طیف طراحى

q تصویر 18.2: ضریب رفتار

• تعیین یک سازوکار (مکانیزم) غیر ارتجاعى کلى 
محدوده هاى  یا  المـان ها  اولیه ى  تشخیص   •
شکل پذیر، به  المان هاى شکننده توجه شود تا 

در محدوده االستیک باقى بمانند.

طراحى
ظرفیت
کـلـى

معیـار
سلسله
مراتبى

الزامات
شکـل
پذیرى

 طراحى
ظرفیت
موضعى

به  توجه  با  غیرشکل پذیر  اعضاى  بایستى   •
از مقاومت باالترى برخوردار  محدوده شکل پذیر 
باشند تا امکان جذب انرژى بیشتر در بارگذارى 

چرخه اى فراهم شود.

• بایستى تمامى محدوده هاى غیرارتجاعى مورد 
به  مى توان  شوند.  داده  توسعه  کامل  بطور  نظر 
بیشترین  ضوابط،  و  جزئیات  اعمال  واسطه ى 
شکل پذیرى را به محدوده شکل پذیر و در نتیجه 

به کل سازه داد.

• امکان شکل گیرى عملکرد غیرارتجاعى موضعى 
فراهم شده و انتقال نیروها در محدوده غیرارتجاعى 

تضمین شود.
• عمدتاً به اتصاالت پرداخته شود.

براسـاس  طراحـی  رویکـرد  اصلـی  19.2: مراحـل  تصویـر 
ظرفیـت طراحـی 



24

تعییـن یـک مکانیـزم مناسـب )جانمایی مناسـب اعضای  ●
باربـر سـازه ای و سـازوکار کلی فروپاشـی مرتبـط با آن(

و شـکل پذیری  ● اطمینـان  قابلیـت  تضمیـن  بـا  طراحـی 
کافـی در محـدوده تعریـف شـده

جلوگیری از هرگونه تغییر شکل غیرارتجاعی، شکستگی های  ●
ترد در نقاطی که جز نواحی شـکل پذیر نیسـتند

بنابرایـن طراحـی بـه روش )ULS( با پیش شناسـایی مناسـب 
بـرای  کـه  شـکل پذیر(  المان هـای  )یـا  شـکل پذیر  نواحـی 
جـذب انـرژی در نظـر گرفته شـده اند، انجـام می گیـرد. برای 
ایـن نواحـی الزم اسـت اطمینـان حاصـل شـود کـه الزامـات 
طراحـی بـه نحـوی مد نظـر قـرار می گیرنـد کـه در خصوص 
رفتارشـکل پذیر، واکنـش مناسـبی از المـان دریافـت شـود. 
)نواحـی  باقیمانـده ی سـازه  بـرای قسـمت های  آن،  از  پـس 
"اضافـه   یـک  بایسـتی  تـرد(،  المان هـای  یـا  غیرشـکل پذیر 
مقاومـت" کافـی تضمیـن شـود، بـه نحـوی کـه ایـن بخش ها 

بتواننـد در مقابـل نیروهای زلزلـه در محدوده االسـتیک باقی 
بمانند. براسـاس این اصل، در مرحله طراحی اعضای سـازه ای 
بـه دو صـورت متفـاوت نیـرو کنتـرل و تغییـر شـکل کنتـرل 
دسـته بنـدی می شـوند. به نحــوی کـه اعضای شـکل پذیر با 
تغییـر شـکل خـود و میرایی باال مانع شکسـت ترد می شـوند. 
ایـن روش طراحـی در مراجع تحـت عنوان طراحی بر اسـاس 
ظرفیت شـناخته شـده اسـت )تصویر 20.2(. اساسـاً بایسـتی 
اعضـای تـرد مقاومت بیشـتری نسـبت بـه اعضای شـکل پذیر 
داشـته باشـند، تـا اعضـای شـکل پذیر بـه شـکل فیـوز عمـل 
نمـوده و از کل سـازه حفاظت کنند. از سـوی دیگر، به منظور 
در محـدوده عضـو  انـرژی  اسـتهالک  امـکان  آوردن  فراهـم 
از اضافـه مقاومـت  بایـد اعضـای غیرشـکل پذیر  شـکل پذیر، 

کافـی نسـبت به اعضـای شـکل پذیر برخـوردار باشـند.
واضـح اسـت کـه طراحـی در دو مرحلـه صـورت می گیـرد.  
مرحلـه ی اول بـر محـدوده مشخص شـده بـه عنوان مسـئول 
اتـالف پسـماند تمرکـز دارد، و بـه همیـن خاطـر ایـن نواحی 
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تصویر 20.2: نمودار مفاهیم طراحی براساس ظرفیت ]ر. الندورف )2009([
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بایسـتی الزامـات مقاومـت، سـختی و شـکل پذیری را برآورده 
محـدوده  در  بـزرگ  شـکل های  تغییـر  امـکان  تـا  سـازند 
غیرارتجاعـی را داشـته باشـند. همچنیـن )در مرحلـه دوم( 
دیگـر اعضـای باربـر الزم اسـت براسـاس طراحـی بـه روش 
ظرفیـت از مقاومـت بیشـتری نسـبت بـه نواحـی شـکل پذیر 
برخوردار شـوند تا ازجذب و اسـتهالک انرژی توسـط اعضای 

شـکل پذیر اطمینـان حاصـل شـود.
بـرای  منطقـی  و  راه حـل  یـک  عملکـرد شـکل پذیر  اگرچـه 
مقاومـت در برابـر زلزلـه اسـت، امـا ذکـر ایـن نکتـه ضـروری 
اسـت کـه طراحی لـرزه ای آن بـه ناچـار مسـتلزم رویکردهای 
پیچیده تـری از جملـه احتیـاط بیشـتر در انتخـاب و تأییـد 
سـازه اسـت. بـرای هـر سـطح عملکـردی، شناسـایی تمامـی 
سـازوکارهای  جملـه  از  احتمالـی شکسـت  کارهـای  و  سـاز 
تردشـکنی ضـروری اسـت، بطوریکـه اضافـه مقاومـت کافـی 
بـرای مدهـای تـرد فراهـم شـود. از نقطه  نظـر عملـی، مفهوم 
طراحـی بر اسـاس ظرفیـت در قواعـد عملکردی به واسـطه ی 
یـک سـری مقـررات و ضوابـط بیـان می شـود. در ادامـه روش 
اصلـی بـرای طراحـی ظرفیتـی بـه طـور مختصـر راه حل های 
معمولـی بـرای سـازه های بتـن آرمـه و فـوالدی بیـان خواهـد 
شـد. سـازه های بتـن آرمـه ی مقـاوم در برابـر زلزله  معمـوالً با 
سیسـتم  یکپارچه سـازه ای سـاخته می شـوند. شـکل پذیرترین 
سـازوکار برای این سـازه های یکپارچه اساسـاً تشـکیل مفاصل 
پالستــیک در دو انتهای تیرها اسـت )تصویر 21.2(. در سطح 
مصالـح، شـکل پذیری مقاطـع بـا میلگردهای فوالد کششـی و 
فشـاری فراهـم می شـود و بایـد سـازوکارهای شکسـتی که به 
ایـن مصالـح مربـوط می شـود، ارتقـاء یابنـد. بنابرایـن، ضوابط 
لـرزه ای، کاربـرد فـوالد شـکل پذیری را کـه نسـبت مقاومـت 

تسـلیم واقعـی بـه اسـمی آن در یک حـد معین اسـت، توصیه 
می کننـد. همچنیـن بایسـتی سـطح مقطـع کـه عمدتـا تحت 
خمش اسـت طوری طراحی شـود که مد شکسـت شـکل پذیر 
داشـته باشـد. بطـور کلـی، شکسـت یـک تیـر یـا یک سـتون 
یـا بـرش روی دهـد. درصورتیکـه  اثـر خمـش  می توانـد در 
میلگردهـا بـه درسـتی طراحی شـده باشـند، شکسـت عناصر 
بصـورت شـکل پذیر در اثـر خمش ایجـاد می شـود، در حالیکه 
شکسـت برشـی، تردشـکن بوده و در طراحی ظرفیتی، بایستی 
سـعی شـود کـه از ایجـاد شکسـت برشـی اجتناب گـردد. این 
بـدان معناسـت کـه  عناصـر بایسـتی بـرای بـرش حداکثـری 
احتمالـی مرتبـط با بارهای قائـم و لنگر مقاوم در هـر دو انتها، 
طراحـی شـوند. طراحـی ظرفیتـی، سـاز و کار مکانیـزم کلـی 
شکسـت را که در آن شـکل گیری مفاصل پالسـتیک در هر دو 
انتهـای تیـر و در پاییـن سـتون های طبقـه اول روی می دهـد، 
ایجـاد می کنـد. ایـن ضوابـط در تالشـند تـا بـه ایـن عملکـرد 
دسـت یابنـد که بایسـتی سـتون ها و اتصـاالت تیر به سـتون ، 
دارای اضافـه مقاومـت کافـی مرتبـط با شکسـت خمشـی تیر 

باشـند ]2.26[.
در رابطـه بـا طراحـی سـازه های فـوالدی، احتمـاالت مختلفی 
جهـت دسـتیابی بـه سیسـتم های مقـاوم در برابر زلزلـه وجود 
دارد کـه بـا اسـتناد بـه رفتـار آنهـا در مقابـل اثـرات افقـی و 
در برابـر المان هـای خـاص تعیین شـده بـرای اتـالف انـرژی 
لـرزه ای، دسـته بندی می شـوند. یکـی از رایج تریـن راه حل هـا، 
اسـتفاده از سیسـتم های سـازه ای مهاربندی شـده ی هـم مرکز 
اسـت. در ایـن سیسـتم سـازه ای مقاوم لـرزه ای، اتـالف انرژی 
ورودی انـرژی لـرزه ای تنهـا بـه مهاربندی هـای قطـری کـه 
پیکربندی هـای  صـورت  بـه  را  آنهـا  چیدمان هـای  می تـوان 

المان هاى شکل پذیر
مفاصل پالستیک خمشى در دو انتهاى تیر

المان هاى ترد
تیرها و ستون هاى داراى اضافه مقاومت

aaa

تصویر 21.2: طراحی ظرفیت برای سازه های یکپارچه بتن آرمه
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X یـا V درآورد، اختصـاص دارد. ایـن سیسـتم، انـرژی را از 
طریـق مفصـل شـدن مهاربندی هـا تحـت نیروهـای محوری 
 .)22.2 )تصویـر  می کنـد  مسـتهلک  جانبـی  بـار  از  ناشـی 
همچنیـن، طراحـی بایسـتی بـه روش ظرفیتـی در سـطوح 
مختلفـی تضمیـن شـود. بـرای مصالـح، از ضوابـط و الزامـات 
خاصی برای شـکل پذیری و سـخت شـوندگی مصالح فوالدی 
اسـتفاده می شود. در سـطح مقطع اعضای شـکل پذیر، کاربرد 
ضوابـط مربـوط بـه مقاطع شـکل پذیر و فشـرده نیاز اسـت، با 
اسـتفاده از مقاطـع فشـرده لـرزه ای در تغییرشـکل های زیـاد 
از کمانـش موضعـی جلوگیـری می شـود. مسـائل مربـوط بـه 
پایـداری نیز بـر انتخاب اعضـای مسـتهلک کننده )مهاربند ها( 
تأثیرگذارنـد. در حقیقـت، بـه دلیـل بـروز مسـائل پایـداری، 
ظرفیـت مسـتهلک کنندگی اعضـای قطـری )مهاربندهـا( در 
بارهـای فشـاری قطعـاً از ایـن مقـدار در نیروهـای کششـی 
کمتـر اسـت و بـه الغـری کلـی عضو بسـتگی دارد. بـه همین 
دلیـل ضوابـط، محدودیت هایـی بـرای مقادیـر الغـری اعضای 
قطـری تعییـن می کننـد. بـه منظور تـالش جهت دسـتیابی 
بـه عملکـرد مطلـوب، بایسـتی عناصـر غیر مسـتهلک کننده 
)تیرهــا، ستون هــا و اتصـاالت( بـه نحـوی طراحـی شـوند 
کـه بـا فراهـم آوردن "اضافـه مقاومـت" کافـی در محـدوده 
بـر اسـاس  بماننـد. بطـور ویـژه، طراحـی  باقـی  االسـتیک 
بـه  دارد،  کاربـرد  سـتون ها  و  تیرهـا  طراحـی  در  ظرفیـت 
محـوری  نیروهـای  از  محـوری  مقاومت هـای  کـه  نحـوی 
مرتبـط بـا جاری شـدن اعضای قطـری )مهاربندها(، بیشـتر 
باشـد. در عـوض، بایسـتی مقاومـت اتصـاالت حداقـل برابـر 
باشـد  آن  بـه  متصل شـده  عضـو  مقاومـت ضعیف تریـن  بـا 

.]2.28  ،2.27[

 طراحـی برای سطح عملکرد قابلیت استفاده  4.2.2
بـی وقفـه )بهره برداری(

اصـوالً طراحـی در حالـت حـدی قابلیـت اسـتفاده بـی وقفه  
)DLS( پـس از آنکـه سـازه در ULS طراحـی اولیـه را پشـت 
 DLS بـرای  کنترل هـا  می شـود.  کنتـرل  گذاشـت،  سـر 
معمـوالً بـا بررسـی ایـن موضـوع کـه لرزه هـای مرتبـط بـا 
زلزله هـای پرتکـرار کم شـدت عملکـرد طبیعی سـاختمان را 
مختـل نکنـد، انجـام می گیـرد. بنابرایـن، بایسـتی لرزه هـای 
آسـیب  های  گاه بـه گاه،  یـا  پرتکـرار  زلزله هـای  بـا  مرتبـط 
بسـیار محـدودی بـه المان هـای فاقـد عملکـرد سـاختمانی 
همچـون نـازک کاری هـا، جداگر  ها، سـقف ها، آسانسـورها و 

آورنـد. وارد  دسـتگاه ها 
بطـور کلی کنترل های مـورد نیاز در خصوص تغییرشـکل های 
جانبـی سـاختمان، بـه لحاظ تغییر مـکان نسـبی بین طبقه ای 
دوره ی  دارای  زلزله هـای  اثـر  تحـت  مشـخصی  نواحـی  در 
بازگشـت در محـدوده بیـن 40 الـی 75 سـال، محدود باشـد. 
بطـور ویـژه، بـرای کنترل هـای DLS، اثـرات لـرزه ای برپایـه ی 
طیـف االسـتیک ارزیابـی می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 
بـرای برخـی ترکیبات سـازه ای دارای شـکل پذیری زیاد )مانند 
اسـکلت  سـازه های فـوالدی(، کنتـرل DLS می تواند بیشـتر از 
ULS بـر طراحـی اثـر بگـذارد. در ایـن مـورد، بایسـتی خاطـر 
نشـان نمـود کـه مقادیـر خـاص تغییـر مـکان جانبـی نسـبی 
)دریفـت بین طبقـه ای( براسـاس نـوع و ویژگی هـای اعضـای 
غیرسـازه ای و اتصـال آن بـا سـازه، می توانـد در دسـتیابی بـه 
معیار هـای قابـل اعتمـاد طراحی مفید باشـد. کنتـرل مقاومت 
المان هـای سـازه بـرای ایـن حالـت حـدی معمـوالً تنهـا برای 

سـازه های بـا اهمیـت زیـاد توصیـه می شـود.

اضافه مقاومت
(سلسله مراتب کلى)

اضافه مقاومت
(سلسله مراتب محلى)

تصویر 22.2: طراحی بر اساس ظرفیت برای سازه فوالدی مهاربندی شده ی هم مرکز



27

↓

↓

↓

↓

←

↑

→→→→→

برآورد
ابعاد سازه

سختى
عناصر

برآورد
زمان تناوب طبیعى

نیروهاى االستیک
حاصل از طیف شتاب

انتخاب سطح
شکل پذیرى

/ فاکتور کاهش نیرو

طراحى ظرفیتى براى 
نواحى غیرشکل پذیر

جابجایى
مناسب است؟

طراحى وضعیت
مفصل ارتجاعى

تجدید نظر
در سختى

محاسبه
نیروهاى لرزه اى

تحلیل سازه
تحت نیروهاى لرزه اى

بله

خیر

تصویر 23.2: روش طراحی براساس نیرو ]پریستلی، ام. جی. ان.، کالوی، جی. ام.، کوالسکی، ام. جی )2007([.

 راهکارهای نوین برای طراحی لرزه ای 3.2

 روش های طراحی نوین 1.3.2
در ضوابــط حــال حاضــر طراحــی لــرزه ای، روشــی  هایی کــه 
در محاســبات ســازه هــا بــکار گرفتــه مــی شــوند "طراحــی 
بــر اســاس نیــرو" اســت. این روش هــا اســتفاده ی گســترده ای 
ــر  ــالیان اخی ــد و اگرچــه طــی س ــع مهندســی دارن در جوام
ــان  ــن همچن ــد، لیک ــه ای یافته ان ــل مالحظ ــای قاب بهبوده
دارای ضعف هــای اساســی در مــوارد کاربــردی هســتند. 
ــرو،  ــا طراحــی براســاس نی ــط ب یکــی از مســائل مهــم مرتب
ــن  ــه مقاومــت و ســختی اســت و ای ــل آن ب وابســتگی متقاب
خــود بــه عــدم امــکان دسترســی بــه ســختی اصــالح شــده 
ــای  ــع نیروه ــا و توزی ــناخت نیروه ــکان ش ــدم ام ــازه و ع س
طراحــی پیــش از تعییــن شــدن کامــل ســازه مربــوط 
می شــود )تصویــر 23.2(. مســائل دیگــر عبارتنــد از فرضیــات 
نامعتبــر بــرای رابطــه ی بیــن جابجایی هــای االســتیک 
ــاری  ــب رفت ــف ضرای ــردن تعری ــاده ک ــتیک، س و غیراالس
ــوع  ــن تن ــدون در نظــر گرفت ــواع ســازه ها ب ــی ان ــرای تمام ب
ظرفیــت شــکل پذیری در یــک رده ی ســازه و عــدم شــناخت 

اندرکنــش سیســتم های دوگانــه می باشــد ]2.29[.
بـا وجود این مسـائل و نـکات بحرانی، روش طراحی براسـاس 
نیـرو هـرگاه همـراه با اصـول طراحی ظرفیـت مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد و جزئیـات سـازه به دقت بررسـی شـوند، قـادر به 

فراهـم نمـودن طراحی ایمن اسـت.

بــه عــالوه، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه روش هــای 
ــفه ی  ــب ترین روش در فلس ــرو، مناس ــاس نی ــی براس طراح
نویــن یــا همــان طراحــی براســاس عملکــرد نیســتند، 
طراحــی براســاس عملکــرد بــر دســتیابی بــه حــاالت حــدی 
ــر شــکل  ــه دســت آمــده از ظرفیت هــای تغیی مشــخص  و ب
اعضــای ســازه ای و غیرســازه ای اســتوار اســت. در حقیقــت، 
روش طراحــی براســاس نیــرو، اهمیــت ثانویــه ای بــرای 
ــوان گام  ــه عن ــا ب ــه تنه ــکل ک ــر ش ــدی تغیی ــاالت ح ح
ــد،  ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــی م ــرد طراح ــی رویک نهای

.]2.30[ قائــل می شــود 
یــک جایگزیــن بــرای روش هــای متــداول طراحــی براســاس 
ــه  ــی اســت ]2.31[، کــه ب ــرو، طراحــی براســاس جابجای نی
لحــاظ مفهومــی، فلســفه ی براســاس عملکــرد نویــن را هدف 
قــرار داده و بــرای پرداختــن بــه مســائل مرتبــط بــا رویکــرد 
موجــود، مناســب اســت. طراحــی براســاس جابجایــی اساســاً 
بــا طراحــی ســنتی براســاس نیــرو بــه لحــاظ مفهــوم 
متفــاوت اســت. در عمــل، ســازه ای کــه قــرار اســت طراحــی 
ــک درجــه آزادی  ــک سیســتم دارای ی ــه صــورت ی شــود ب
)SDOF( کــه معــرف عملکــرد در جابجایــی حداکثــر اســت 
)بــه جــای حالــت خطــی کــه در روش هــای رایــج اســتفاده 
می شــوند(، شبیه ســازی می شــود. ایــن روش در تــالش 
اســت طراحــی را بــه نحــوی انجــام دهــد کــه بــه عملکــرد 
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مطلــوب بــرای شــدت لــرزه ای مــورد نظــر، ترجیحــاً مطابــق 
فلســفه ی براســاس عملکــرد، دســت یابیــم. کاربــرد رویکــرد 
طراحــی، امــکان انجــام محاســبات مربــوط بــه مقاومــت الزم 
ــه منظــور توســعه ی مفاصــل  ــرای ناحیــه ی طراحی شــده ب ب
ــه اهــداف جابجایــی  پالســتیک متناظــر، جهــت دســتیابی ب
طراحــی را فراهــم مــی آورد. ســپس بایســتی جهــت توســعه ی 
مفاصــل پالســتیک تنهــا در ناحیــه ی مــورد نظــر، روش 
طراحــی ظرفیــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در ایــن مــورد، 
الزامــات طراحــی ظرفیــت بــه نســبت روش رایــج، دشــواری 
ــری  ــاختمان های اقتصادی ت ــه س ــته و منجــر ب ــری داش کمت

می شــوند.
مراحل اصلی روش طراحی مستقیم براساس جابجایی در تصویر 

24.2 خالصه شده است. سیستم سازه ای که به دنبال طراحی 
me( و ارتفاع 

آن هستیم توسط یک سیستم SDOF  دارای جرم )
He( نشان داده شده است )تصویر 24.2 الف(. واکنش سیستم 

(
SDOF با سختی مؤثر )ke( در نقطه ی حداکثری یا جابجایی 
این حالت  )تصویر 24.2 ب(.  Δd( مشخص می شود 

( طراحی 
)ب( براساس حالت حدی تغییرشکل متناظر با سطح عملکردی 
مورد نیاز تنظیم می شود. در این مرحله، به منظور تعیین نیاز 
Δd(، جابجایی حاصل 

/Δy
انتظار ) شکل پذیری جابجایی مورد 

Δy( از سیستم SDOF براساس انحنای تسلیم به دست آمده 
(

از المان های سازه محاسبه می شود. با شروع از نیاز شکل پذیری 
تغییر مکانی مورد نیاز، میرایی ویسکوز معادل )ξ( از رابطه ی 
مناسب کالیبره  شده برای پاسخ چرخه ای مورد انتظار از نوع 

(د) میرایى معادل بر حسب شکل پذیرى(د) طیف تغییر مکان طرح

تصویر 24.2: روش مستقیم طراحی براساس جابجایی ]م. پریستلی، ج.کالوی، م. کوالسکی )2007([.
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رفتار غیرخطی سازه ای سیستم برآورد می شود. میرایی ویسکوز 
انرژی  انرژی االستیک سیستم و هم توزیع  معادل هم توزیع 
مورد  برای شکل پذیری  می دهد،  قرار  مدنظر  را  آن  چرخه ای 
نیاز، مقادیر باالتر میرایی به سیستم های دارای مشخصه های 
پاسخ چرخه ای گسترده تر مربوط می شوند )تصویر 24.2 ج(. 
ارزیابی زمان تناوب   ،)Δd

با دانستن میزان جابجایی طراحی )
Te( در پاسخ جابجایی بیشینه در طیف ظرفیتی جابجایی 

مؤثر )
است  امکان پذیر  مرتبط،  معادل  ویسکوز  میرایی  با  متناظر 
)تصویر 24.2 د(. به این ترتیب، سختی مؤثر )ke( را می توان 
بارگذاری سازه  برای یک چرخه  معادله ی کالسیک  از طریق 
Vb( با ضرب 

SDOF محاسبه نمود، نیروی برش پایه  طراحی )
کردن این سختی در جابجایی طراحی به دست می آید )تصویر 
24.2 ه(. برش پایه ی طراحی به دست آمده را می توان به عنوان 
مقاومت مورد نیاز سیستم جهت دستیابی به جابجایی هدف 

برای شدت لرزه ای خواسته شده، در نظر گرفت.
در نتیجه، مفهوم طراحی بسیار ساده است. پیچیدگی روش به 
تعیین سیستم SDOF معادل، مشخص  نمودن جابجایی طراحی، 
توسعه ی طیف جابجایی طراحی و توزیع نیروی برش پایه  طراحی 

برای سیستم های دارای جرم های مختلف، مربوط می شود.

 سیستم های نوین 2.3.2
سازه های واقع در نواحی لرزه خیز وظیفه ی جذب و اتالف انرژی 
از طریق  عمل  این  دارند.  را  زلزله  اثر  در  ایجاد شده  ورودی 

می گیرد.  انجام  غیرخطی  تغییرشکل های  توسعه ی  و  میرایی 
این شرایط به توسعه ی سازه های مقاوم به زلزله منتهی می شود 
]2.3[. با این ذهنیت، پژوهشگران و صنعتگران بطور مداوم و 
به شیوه ای فعاالنه به توسعه ی و بهینه سازی سیستم سازه های 
بهبود  برای  راه حل های خالقانه تر  توسعه ی  و  متداول  لرزه ای 

شکل پذیری و عملکرد آنها می پردازند ]2.32[.
بطور کلی، واکنش لرزه ای مناسب لزوماً با این مورد در ارتباط 
است که مصالح دارای شکل پذیری کافی بوده و سیستم های 
شکل پذیـری  این  از  بهـره برداری  توانایـی  انـرژی  استهالک 
دهه های  پیشرفت های  مهمترین  ادامه،  در  باشند.  داشته  را 
اخیر در خصوص مصالح و سیستم های سازه ای خالقانه مورد 
موجود،  ساختمانی  مصالح  میان  در  می گیرد.  قرار  بررسی 
ساختمان های مصالح بنایی آجری از قدیمی ترین سیستم های 
سازه ای هستند که آسیب پذیری لرزه ای آنها به خوبی شناخته 
شده است. به منظور بهبود رفتار ساختمان های جدید مصالح 
بنایی استفاده از کالف جهت تامین یکپارچگی توصیه می شود. 
یک سیستم سازه ای رایج، استفاده از مصالح آجری مسلح در 
مناطق لرزه خیز، است. این سیستم از دو ردیف دیوار آجری 
بتن  همراه  به  میلگرد  شبکه  یک  ایجاد  جهت  کم  فاصله  با 
از میلگردهای فوالدی  تشکیل شده است، در عمل شبکه ای 
می شود.  پر  بتن ریزی  با  سپس  و  گرفته  جای  حفره  این  در 
مصالح  ساختمان های  از  استفاده  دیگر،  سازه ای  ترکیب  یک 
بنایی آجـری کالفـدار است، در این حالت یک دیـوار آجری 
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تقویت شده، یعنی  آرمه  بتن  لبه ها توسط کالف های  تمام  در 
قائم، محدود شده است. کالف های  افقی و  توسط کالف های 
قائم همواره باید در تقاطع دیوارها و گوشه ها قرار  گیرند تا به 
)تصویر 25.2(.  کنند  مهار  را  آجری  دیوارهای  مؤثر،  شیوه ی 
دو  دارای  زلزله  برابر  در  مقاوم  سازه های  در  بتن  از  استفاده 
مقاومت  )نسبت  پایین سازه  بهره وری  محدودیت مهم شامل 
به وزن کم( و مقاومت کششی بسیار اندک بتن است. می توان 
باال که  به کارگیری بتن های دارای سطح عملکردی  از طریق 
خواص مکانیکی بهبود یافته دارند، بر این ضعف ها فائق آمد. 
برای نمونه، بتن با مقاومت زیاد اغلب برای کاربردهای لرزه ای 
استفاده می شود. محدودیت های مقاومتی برای بتن پر مقاومت 
با گذشت سالیان متمادی با پیشرفت فناوری، تغییر کرده است 
)تصویر 26.2(. بتن پر مقاومت دارای میزانی از مقاومت فشاری 
استفاده در  بتن های مورد  از  قابل مالحظه ای  بطور  است که 
کاربردهای عادی بیشتر است، به عبارتی مقاومت این بتن ها از 
70 مگاپاسکال به باال می باشد ]2.33[. عموما در ستون های 
استفاده می شود  پرمقاومت  بتن  از  بلند  بسیار  ساختمان های 
تا وزن سازه کاهش یابد. نقطه ضعف بتن با مقاومت زیاد در 
تردشکن بودن آن است، اما چندین پروژه ی پژوهشی در این 
تقویت  دارای  کالفدار  ستون های  که  نمودند  اثبات  خصوص 
کافی می توانند رفتار شکل پذیر ایده آلی داشته باشند ]2.34، 
2.35[. با افزایش مقاومت کششی بتن می توان به "بتن مسلح 
دارای الیاف با عملکرد باال" دست یافت. این امکان پیشرفت 
انرژی در  مهمی در مقاومت برشی، شکل پذیری و استهالک 
اعضای در معرض چرخه های بارگذاری متناوب، فراهم می آورد 

.]2.36[
دارد،  که  مقاومتی  و  شکل پذیری  دلیل  به  فوالد  کلی  بطور 
محسوب  زلزله  برابر  در  مقاوم  سازه های  برای  عالی  ماده ای 
می شود. تحقیقات پژوهشی مرتبط با این ماده طی دهه های 
اخیر منتهی به استفاده از فوالدهای با مقاومت بسیار زیاد و 

مقاومت  با  فوالد  )تصویر 27.2(.  است  شکل پذیری کم شده 
 400 محدوده ی  از  بیشتر  بسیار  مقاومت  دارای  زیاد  بسیار 
برای  عموماً  و  است(  معمولی  فوالد  برای  )که  مگاپاسکال 
گستره ی  در  زلزله  وقوع  حین  بایستی  که  سازه ای  اعضای 
استفاده  مورد  غیرشکل پذیر(،  )عناصر  بمانند  باقی  االستیک 
فوالدسازی،  پیشرفت صنایع  اخیر،  سالیان  در  قرار می گیرد. 
 1500 سقف  تا  کششی  مقاومت  دارای  فوالد  تولید  امکان 
مگاپاسکال را فراهم آورده است، لذا می توان از این ماده که 
اعضای  برای  می شود،  خوانده  زیاد  بسیار  مقاومت  با  فوالد 
با  فوالد  از  دیگر،  سوی  از  کرد.  استفاده  مقاوم  فوق العاده 
برشی  دیوار  همچون  شکل پذیر  اعضای  برای  کم  مقاومت 
فوالدی استفاده می شود. به دلیل مقاومت کم در حدود 120 
مگاپاسکال، پنل های ساخته  شده با این فوالد استهالک انرژی 
ابتدای  در  زیاد  خمیری  تغییرشکل های  اثر  تحت  را  زیادی 

بارگذاری چرخه ای از خود نشان می دهند ]2.37[.
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بخــش
کاهش یافته

ذوزنقه اىثابت سوراخ شدهمخروطى سوراخ شده مخروطىدایره اى

تصویر 29.2: انواع متداول روش کاهش سطح مقطع بال تیر ]ر. الندولف )2009([.

آلیاژ حافظه دار، مواد ابداعی هستند که قادرند شکل اولیه خود 
را هنگام قرارگیری در معرض تحریک های حرارتی-مکانیکی به 
یاد آورند )تصویر 28.2(. ظرفیت بازیابی آنها در تغییرشکل های 
را مستهلک می کند،  لرزه ای  انرژی  از  مقادیر عظیمی  بزرگ، 
همچنین مقاومت نهایی زیاد آن ها استفاده از آلیاژهای حافظه دار 
برای تولید تجهیزات خاص اعضای مقاوم در برابر زلزله را فراهم 
می آورند. نمونه ای از کاربردهای لرزه ای این روش، استفاده از 
آلیاژ حافظه دار نیکل- تیتانیوم برای مهاربندی و مقاوم سازی 

ساختمان های بتن آرمه  موجود است ]2.38[.
یافتن  پیرامون  بسیاری  پژوهشی  تحقیقات  اخیر،  سالیان  در 
راه حل های خالقانه با هدف بهبود ایمنی لرزه ای ساختمان های 
موجود و ساختمان های جدید انجام گرفته است. این راه حل های 
نوین عموماً راهکارهای مختلف طراحی همچون تضعیف برخی 
المان های خاص جهت افزایش نواحی پالستیک در بخش های 
ویژه ای از سازه، استفاده از تجهیزات مناسب میراگرها یا اتخاذ 
سیستم جدید سازه ای، استوار بوده اند. برای نمونه، زلزله های 
دادند  نشان   )1995( کوبه  و   )1994( نورتریج  در  فاجعه بار 
که نیازمند بهبود عملکرد اتصاالت تیر به ستون در سازه های 
قاب خمشی فوالدی می باشیم. این نوع اتصاالت خسارات قابل 
به جای گذاشتند.  از خود  بسیاری  مالحظه و شکستگی های 
برای این منظور، یک راه حل مناسب که برای نخستین بار در 
سال 1998 به ثبت رسید برای سازه های قاب خمشی فوالدی، 
استفاده از تیرهای با بال تضعیف شده در فاصله ی مشخص از 

بال ستون می باشد ]2.31، 2.39[. 
این سیستم به خاطر شکلی که دارد "تیرهای با مقطع کاهش 

یافته در بال1" نامیده می شود )تصویر 29.2(، چنین سیستمی 
امکان تعیین موقعیت مفاصل پالستیک در فیوزهای شکل پذیر 
را با کاهش سطح مقطع تیر فراهم می آورد. کاهش سطح مقطع 
از یکپارچگی اتصال تیر به ستون و خود ستون، بدون کاهش 
زلزله،  برابر  در  مقاوم  سیستم  کلی  جانبی  سختی  چشمگیر 
حفاظت می کند. به عالوه، راه حل کاهش سطح مقطع بال تیر، 
به دلیل تشکیل مفاصل پالستیک موضعی، دستیابی به سازوکار 
فروریزش با استهالک انرژی بیشتری را فراهم می کند. نقطه 
ضعف این راه حل در تغییرشکل غیرارتجاعی زیادی است که بر 
بخش های کاهش یافته پس از زلزله اثر می گذارد و ممکن است 
تعمیر آن بسیار دشوار باشد. بنابراین، یک احتمال برای غلبه 
بر این نقطه ضعف، استفاده از اعضای قابل تعویض در بخش 

ضعیف شده ی تیر است ]2.40[.
قاب  سازه های  بهینه سازی  برای  دیگر  پیشنهادی  راهکار  یک 

 AISC )2010([ تصویـر 30.2: اتصـاالت از پیـش تأیید شـده
.]،358-10 ANSI /AISC 

1 dog-bone
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تصویر 31.2: مهاربندهای کمانش تاب

خمشی فوالدی، استفاده از اتصاالت ویژه ای است که از خود 
عملکرد استهالک انرژی خوبی نشان دهند. مشروط به اینکه 
ظرفیت دورانی آنها به درستی ارزیابی شده و با نیاز به تغییرشکل 
در سطح کلی سازه، سازگاری داشته باشد. این رویکرد دارای 
برخی دشوارهای محاسباتی است که کاربرد عملی آن را پیچیده 
می کند. می توان با ارائه ی اتصاالت از پیش تأیید  شده ]2.41[ 
که طراح بتواند مناسب ترین اتصال را از میان آنها برای موارد 

خاص انتخاب کند، بر این مشکل غلبه کرد )تصویر 30.2(.
تا آنجا که به راه حل های خالقانه برای سـازه های مهاربندی شـده 
مربوط می شـود، یکـی از مهم ترین سیسـتم های توسـعه یافته 
در سـالیان اخیـر مهاربندهـای کمانـش تاب هسـتند ]2.35[. 
برخـالف عناصـر فـوالدی رایج، ایـن اعضای مسـتهلک کننده 
انـرژی هیچگونـه افت مقاومت و سـختی تحـت بارگذاری های 
از دو  ایـن مهاربند هـا  از خـود نشـان نمی دهنـد.  چرخـه ای 

بخـش متمایـز و جداگانـه تشـکیل می شـوند: یـک هسـته ی 
اسـتهالک  بـه  کـه  معمولـی  فـوالد  از  مرکـزی ساخته شـده 
انـرژی اختصـاص می یابد، و یک پوسـته خارجی طراحی شـده 
امـکان  تنهـا  تـا  جانبـی،  جابجایی هـای  از  ممانعـت  بـرای 
تغییرشـکل های محـوری هسـته وجـود داشـته باشـد. بـه این 
ترتیـب، امـکان جـدا کـردن مقاومت محـوری )که هسـته آن 
را فراهـم مـی آورد( از مقاومـت خمشـی )کـه پوسـته خارجی 
بـا محـدود کـردن کمانش هسـته آن را تأمین می کنـد( وجود 
دارد )تصویـر 31.2(. ایـن سیسـتم رفتـار چرخـه ای پایداری از 
خـود نشـان می دهـد و نیز امـکان طراحـی مسـتقل مقاومت، 
سـختی و شـکل پذیری را فراهم مـی آورد. چندیـن روش برای 
سـاخت یـک مهاربنـد کمانـش تـاب وجـود دارد. متداول ترین 
روش شـامل یـک هسـته ی داخلـی درون یک لولـه ی فوالدی 
پرشـده بـا بتـن )مقطـع فـوالدی توخالـی( اسـت. بـه منظـور 
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تصویر 33.2: انواع سیستم های باربر جانبی میراگر در قاب فوالدی با استفاده از ورق فلزی

کاهـش اصطـکاک بیـن دو مـاده، یـک الیه مـواد االسـتومری 
راه حل هـای  قـرار می گیـرد.  بتـن  و  بیـن هسـته ی فـوالدی 
دیگـری وجـود دارنـد کـه فقـط از فـوالد در آنهـا اسـتفاده 
می شـود، کـه بـه سـادگی بـا قـرار دادن یـک فضـای خالـی 
بیـن هسـته ی داخلـی و پوسـته خارجـی ساخته شـده از دو یا 
چنـد لولـه ی فـوالدی ایجـاد می شـوند ]2.34[. ایـن سیسـتم 
را می تـوان هـم بـرای ساخت وسـازهای جدیـد و هم بهسـازی 

سـاختمان های موجـود مـورد اسـتفاده قـرار داد.
همچنیـن در رابطـه بـا سـازه های فـوالدی، مفهـوم کاربـرد 
فیـوز شـکل پذیر بـا اسـتفاده از تضعیـف برخـی بخش هـا را 
می تـوان بـه کار گرفـت. در ایـن مـورد، بخش هـای انتهایـی 
اعضـای قطـری )مهاربندهـا( از طریـق کاهـش سـطح مقطع، 
تضعیـف می شـوند. نیـاز بـه اقنـاع محدودیت هـای آییـن نامه 
در مـورد الغـری مهاربندهـا نمی باشـد، این باریک شـدن اغلب 
در عناصـر قطـری بسـیار بـزرگ بخصـوص در طبقـات فوقانی 
موثـر اسـت. ایـن راه حل طراحـی کـه "مهاربنـد کاهش یافته" 
اتصـال در  نامیـده می شـود، حفـظ چشـمه  )تصویـر 32.2( 
سـتون را تسـهیل می کنـد و رفتـار کلـی را بـا جلوگیـری از 

تشـکیل طبقـه نـرم بهبـود می بخشـد.
افـزون بـر سیسـتم های سـازه ای، یک سیسـتم جدیـد و نوین 
دارد،  را  افقـی  برابـر حرکات هـای  در  مقاومـت  توانایـی  کـه 
اسـتفاده از ورق هـای فوالدی یا آلومینیومی، اسـت. این ورق ها 
در داخـل قـاب فلزی با چیدمان هـای مختلفی قابلیـت کاربرد 

دارنـد )تصویر 33.2( و توانایی اسـتهالک انرژی لرزه ای ورودی 
را در حد بسـیار زیادی دارا هسـتند ]2.42[. در این سیسـتم، 
اسـتهالک انـرژی اساسـاً بـر اصـل عملکرد برشـی که توسـط 
جابجایی هـای نسـبی دیافراگم طبقات فعال می شـود، اسـتوار 
اسـت. مهمتریـن مزیـت اسـتفاده از ایـن سیسـتم، هزینـه ی 
کمتـر سـاخت و اجـرای سـریع آنهاسـت. پنل هـای پرشـده 
می تواننـد شـکل پذیری زیـاد و ظرفیـت جـذب انـرژی باالیی 
از خـود نشـان داده و همزمـان نـرخ تغییـر مـکان بین طبقه ای 

تصویر 32.2: نمایی از مهاربند کاهش یافته
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تصویر 34.2: سیستم های خود محور

اتصال فوالد پس تنیده

فونداسیون
(شالوده)

)Drift( را محـدود کننـد. به عالوه، ورق های فلزی در مقایسـه 
بـا دیوارهـای ساخته شـده از بتـن آرمـه، سـبک تر دارای حجم 
و مصالـح کمتـر و انعطـاف پذیـری معماری بیشـتر، بـه همراه 
عملکـرد سـازه ای باالتـری هسـتند. ایـن سیسـتم می توانـد 
بـرای بهسـازی سـاختمان های بتـن آرمـه ی موجود نیـز مورد 

اسـتفاده قرار گیـرد ]2.43[. 
جدید ترین تحقیقات به سمت تعریف سیستم های نوین که 
هدف طراحی آنها تضمین آسیب محدود حتی تحت شرایط 
وقوع زلزله های شدید است، گام برداشته اند. هدف اصلی ایجاد 
نوعی سیستم سازه است که بتواند به قابلیت آسیب پذیری و یا 
حتی حاالت حدی خدمت رسانی تحت نیروهای افقی )نزدیک 
بدون  می شوند(،  مربوط  نهایی  حدی  حالت  با  که  آنهایی  به 
تحمیل هزینه های اضافی، رفتار نمایند ]2.21[. در این خصوص 
مرکزگرا"  "سیستم های  عنوان  تحت  ویژه ای  سیستم های 
ظرفیت  با  سیستم ها  این  دارند.  قرار  تحقیقاتی  مرحله ی  در 
اتالفی مناسب ناشی از به کارگیری رفتار االستو پالستیک یا 
سیستم های اصطکاکی، امکان بازگشت سازه به محور اصلی خود 
را فراهم می آورند. چنین سیستم هایی با استفاده از کابل های 
فوالدی پس تنیده1، سازه را پی در پی به حالت اولیه ی خود باز 

می گرداند ]2.44[.
در حال حاضر، مهم ترین سیستم های در دست بررسی، کاربرد 
اتصاالت برای سازه های قاب خمشی مقاوم، همراه با میله های 

امکان  دوم،  مورد  مزیت   .]2.45[ هستند  پس تنیده  فوالدی 
زیرا در  تمامی آسیب های سازه ای و غیرسازه ای است،  حذف 
سازه مدنظر دوران صلب ایجاد می کند که توسط سیستم های 
محدوده  در  تا  بازمی گردد  خود  جای  به  پس تنیده  کابلی 
خطی باقی بماند. این مورد برای دیوارهای بتنی پیش ساخته 
دیوار  پنل های  از  که  است   )34.2 )تصویر  پس تنیده ای  و 
پیش ساخته ی پس تنیده در اتصاالت افقی همراه با کابل های 
می کنند.  استفاده  سازه  رأس  و  شالوده  به  متصل  غیردرگیر 
شالوده  در سطح  افقی  اتصال  زلزله،  از  ناشی  بارگذاری  تحت 
قسمت های  دوران  به  تمایل ساختمان  و  زلزله  بار  افزایش  با 
اتمام  از  بعد  که  می شود  جدا  فونداسیون  از  کشش  تحت 
ایجاد شده  بار ثقلی و نیروهای  ضربه زلزله ساختمان توسط 
میان  از   .]2.46[ برمی گردد  خود  اول  حالت  به  کابل ها  در 
فناوری های مختلف کنترل غیرفعال، "جداسازی پایه" به دلیل 
امکان کاهش قابل مالحظه ی آسیب ها و نیز به خاطر حوادث 
لرزه ای بالقوه ویرانگر، یکی از مؤثرترین سیستم هاست. برخالف 
سازه های رایج دارای شالوده ی ثابت که نیروی ورودی ناشی 
با کمترین میرایی به سازه باال منتقل می نماید و  از زلزله را 
قرار می گیرند.  االستیک  تغییرشکل غیر  و  در معرض آسیب 
در سیستم های جداساز لرزه ای در تراز شالوده، سازه ی فوقانی 
این  می شود،  جدا  شالوده  از  مناسب  ایزوالتورهای  طریق  از 
به  خود  میرایی  از  استفاده  با  را  زمین  ارتعاشات  ایزوالتورها 

1 تقویت با وارد آوردن تنش به میله های تقویت کننده پس از سفت شدن بتن )م.(.
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شدت کاهش داده و سپس به سازه منتقل می نماید ]2.39[. 
انـواع مختلف سیستـم های جداســازی شالـوده از الستیک، 
نئـوپرن یا سایر مواد ساخته می شوند. رایج ترین آنها جداسازهای 
سربی الستیکی است، در این نمونه الیه های الستیکی، الیه های 
سربی را در بر گرفته و هسته سربی جامد در وسط را به هم 

صفحه ی  دو  از  استفاده  با  ایزوالتورها  این  می نماید.  متصل 
)تصویر  می شود  متصل  شالوده  و  فوقانی  سازه ی  به  فوالدی 
35.2، ]2.47[(. تکیه گاه در راستای قائم بسیار ُصلب و مقاوم 
است، اما در راستای افقی امکان جابجایی  و در نتیجه اتالف 

انرژی را حین زلزله فراهم می آورد.

]SpA صنایع FIP[ تصویر 35.2: سیستم های جداسازی لرزه ایی ایزوالتورها در تراز شالوده

تصویر 36.2: انواع سیستم های مستهلک کننده انرژی لرزه ای

1 Added Damping And Stiffness elements
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یکی از راهکارهای جدید ارتقای لرزه ای ساختمان ها استفاده 
از تجهیزات خاص میراگر در سازه های معمولی می باشد. این 
تجهیزات انرژی ورودی لرزه ای را جذب نموده و نیاز به دیگر 
آسیب وارده به  عناصر سازه ای را کاهش می دهند و متعاقباً 
بخش های سازه ای و غیرسازه ای کاهش می یابد. این دستگاه ها 
ُصلبیت(  و  میرایی  افزاینده ی  )المان های   1ADAS نام  با  که 
 )36.2 )تصویر  دارند  مختلفی  ویژگی های  می شوند،  شناخته 
یا  X شکل  مهاربند  تقاطع سیستم های  را در  آنها  و می توان 
تیر  جایگاه  در  یا  و  V شکل  مهاربند  امتداد سیستم های  در 
تا  داد  جای  شکل،   Y نامتعارف  مهاربند  سیستم های  پیوند 
از طریق نیروهای برشی یا خمشی  انرژی  ظرفیت استهالک 
مقابله  دیگر  شیوه ی   .]2.42[ یابد  افزایش  دستگاه،  به  وارد 
تنظیم  طریق  از  لرزه ای  پاسخ  نمودن  کنترل  بر  زلزله  با 
سیستم  دارد.  تمرکز  سازه ها  دینامیکی  ویژگی های  مناسب 
در  فعال  جرم  میراگر  سیستم  و  تنظیم شده  جرمی  میراگر 
اولی  می گیرند.  جای  سازه  کنترل  راهکارهای  این  زمره ی 
بادهای  از  ناشی  لرزش های  که  است  غیرفعال  سیستم  یک 
شدید و زلزله های متوسط را از طریق یک آونگ یا یک جرم 
این آونگ یا جرم، خالف  در رأس ساختمان جذب می کند، 
دیگر،  از سوی  می کند.  سازه حرکت  تشدید  فرکانس  جهت 
یک  از  استفاده  با  را  ساختمان  بر  زلزله  اثرات  دوم  سیستم 
از طریق  مکانیکی  این جک  می دهد،  کاهش  مکانیکی  جک 
تناوب  زمان  می کند  تالش  و  می شود  کنترل  کامپیوتر  یک 
مناسب که  راه حل  )تصویر 37.2(. یک  را کاهش دهد  سازه 
اثربخشی بسیار زیاد آن به اثبات رسیده، راه حل ترکیبی است 
سیستم  و  شالوده"  "جداسازی  غیرفعال  کنترل  روش  از  که 
کنترل فعال را ترکیب می کند. از میان راهکارهای جدید برای 
ساختمان های مقاوم در برابر زلزله که بررسی شدند، سازه های 
سبک با اجرای خشک که در آنها از عناصر فلزی سرد نورد 
شده استفاده می شود و راه حلی کارآمد و قابل اطمینان برای 

مقاومت در برابر زلزله ارائه می دهند.

سـازه های بناشـده بـا سیسـتم های فـوالدی سـبک بـه دلیل 
مزایـای مرتبـط با وزن سـبک، تطبیق پذیری سیسـتم، اثرات 
محیطـی ناچیـز، زمـان کوتـاه سـاخت و سـادگی اجـرا، توان 
رقابتی بسـیار زیـادی دارند. بطور ویژه، از دیـدگاه عملکردی، 
سـبک بودن این سیسـتم ها امکان دسـتیابی بـه عملکردهای 
سـاختمانی سـطح بـاال را در مناطـق بـا لـرزه خیـزی بسـیار 
زیـاد را نیـز فراهم می آورد. در حقیقت، سـبک بـودن موجب 
کاهـش وزن سـازه و متعاقبـاً کاهـش نیروهـای لـرزه ای وارد 
بـه سـازه شـده و سـازه را بـه شـکل یک سیسـتم مقـاوم در 
برابـر زلزلـه منظـور می نمائیـم. در نتیجـه، طراحـی سـازه به 
نحـوی کـه در شـرایط وقوع زلزلـه در حالت حـدی نهایی در 
گسـتره ی االسـتیک باقـی بمانـد و ضریـب رفتـاری را برابر با 

1 در نظـر بگیریـم، امکان پذیر اسـت.
گسـترده ای  کاربـرد  سـاز خشـک1  و  سـاخت  سیسـتم های 
غیرسـازه ای همچـون  المان هـای  بـرای  لـرزه ای  نواحـی  در 
ایـن نـوع  بـارز  نیـز دارنـد. مشـخصه ی  جداگر هـا و سـقف 
سیسـتم، شـکل پذیری زیـادی اسـت که امـکان دسـتیابی به 
سـطوح پاییـن آسـیب را برای مقادیـر باالی جابجایی نسـبی 
بیـن طبقـات )Drift( فراهم مـی آورد. در واقـع، قواعد لرزه ای 
جدیـد، محدودیت هایـی بـرای جابجایی نسـبی بیـن طبقات 
بـا توجـه بـه المان هـای رایـج غیرسـازه ای ارائـه می دهند که 
سـختگیری کمتری دارد. بنابراین اسـتفاده از این سیسـتم ها 
رفتـار لـرزه ای مناسـب را هـم بـرای حالـت حد نهایـی و هم 

حـد آسـیب تضمیـن می کند.
نهایتـاً، سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک، جایگزیـن مناسـبی 
بـرای سیسـتم های سـازه ای رایـج در نواحی زلزله خیز اسـت. 
مشـخصات و ظرفیـت کاربـرد ایـن روش هـای نویـن، موضوع 
اصلـی ایـن کتـاب اسـت. بطـور ویـژه، در فصل هـای بعـدی، 
طراحـی لـرزه ای سـاختارهای سـاخت و سـاز خشـک مفصاًل 
هـم بـرای سیسـتم های سـازه ایی و هـم غیرسـازه ایی مـورد 

بحـث و بررسـی قـرار خواهـد گرفت.

تصویر 37.2: انواع سیستم های مستهلک کننده انرژی لرزه ای

1 Drywall systems
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مبانی ساختارهای ساخت و ساز خشک جورج کرامر3

سیسـتم های فوالدی سـبک سـازه ای و غیر سـازه ای به عنوان سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک نمونـه ای از تکنولـوژی جدید 
بـوده کـه مزایـای قابـل توجهـی بـرای افزایـش ایمنـی سـاختمان ها در برابر زلزلـه فراهم می سـازد، بویـژه هنگامیکه رسـیدن به 
سیسـتمی پایـدار و امـن در سـاختمان مـد نظر باشـد. رفتار مناسـب برای حریـق، صوت و حرارت بـه همراه عایق بنـدی رطوبتی 
و سـایر ویژگی هـا ماننـد چرخـه عمـر پایـدار سیسـتم می توانـد ابزاری بـرای فراهم کـردن رفتـار و عملکـرد مطلوب باشـد. قبل 
از بررسـی جزئیـات سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک از نقطـه نظـر مهندسـی زلزلـه، این بخش بـه منظـور معرفی مبانـی، اصول 

سـاخت و سـاز خشـک و نگاهی بـر محـدوده کاربردهای فراوان آن تهیه شـده اسـت.

1.3 سیستم های ساخت و ساز خشک

کاربرد سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک بطور کلی می تواند 
شـامل موارد زیر باشد: 

پوشـش دیـوار بـه همـراه )بعضا بـدون نیاز به( زیرسـازی  ●
فلـزی یـا چوبی مرکـب و مجوف

 جداکننده های غیرباربر )یک یا چند جداره( ●
اجرای داکت های تاسیساتی برقی و مکانیکی ●
سقف های کاذب یکپارچه یا مشبک ●
قطعات پیش ساخته کف و کف های مجوف ●
● Room-in-room سیستم های جداکننده باربر
سیستم های محافظ تیر و ستون ●
اجرای تهویه و داکت های کابل، محافظ در برابر حریق  ●
سیستم های نما ●
شبکه و قاب برای اجزای ساختمان ●

سـاختمان ها بـا تعـداد طبقـات محدود، با اسـتفاده از روشـی 
متشـکل از سیسـتم فـوالدی سـبک در ترکیـب بـا سیسـتم 
قـاب چوبـی سـازه ای بطـور گسـترده ای سـاخته می شـوند. 
سـاخت و سـاز خشـک، راه حل های بهینه و اقتصادی بسـیار 
موثـر و قابـل انعطـاف بـه لحـاظ ویژگی هـای فنـی )منطبـق 
با شـرایط پـروژه( ارائـه می نمایـد، همچنین مقاومـت لرزه ای 
سـاختمان را بـاال می برد. در بیشـتر مـواردی کـه موضوعاتی 
چـون حریـق، صـوت، حـرارت و عایق بنـدی رطوبتـی مطرح 
اسـت قابـل ارائـه و اجـرا می باشـد. بعالوه سیسـتم سـاخت و 
سـاز خشـک بخش قابـل توجهـی از طراحی معمـاری داخلی 
نیـز می باشـد )به عنـوان مثـال طراحـی سـقف، نورپـردازی( 
محـدوده وسـیعی از طراحـی و انتخـاب سیسـتم ها بصـورت 
مقـرون بـه صرفـه و بـه لطـف مجموعـه کامـل محصـوالت و 
ترکیبـات نیمـه آمـاده صنعتـی )پیش سـاخته( بـکار رفته در 

سـاخت و سـاز خشـک قابـل اجـرا خواهد بـود. ایـن مزیت ها 
منجـر بـه اسـتفاده از سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک در 
بسـیاری از انـواع سـاختمان ها بصـورت گسـترده و کاربـردی 
و  ادارات  را در  ایـن سیسـتم  نمونـه  به عنـوان  اسـت.  شـده 
و  فرهنگـی  مراکـز  بیمارسـتان ها،  هتل هـا،  وزارتخانه هـا، 
آموزشـی و در سـاخت و سـاز ساختمان های مسـکونی جدید 
می تـوان  قدیمـی  سـاختمان های  نوسـازی  در  همچنیـن  و 
یافت. طراحی سـاختار سـبک بکار رفته در سیسـتم سـاخت 
و سـاز خشـک زمانـی برتـری خـود را نشـان می دهـد که در 
مقایسـه بـا سیسـتم سـنتی )رایـج قدیمـی( از وزن کمتـری 
برخـوردار بـوده و بـه صورت خشـک اجرا شـود. از مزیت های 
اصلـی ایـن سیسـتم در مقایسـه با سـایر سـاخت و سـازهای 

متـداول می تـوان بـه نـکات زیـر اشـاره کرد: 

قابلیت کنترل خصوصیات
این ساختار، قابلیت کنترل هزینه ها با توجه به ویژگی های مورد 
انتظار همزمان با عملکرد محافظتی در برابر حریق و عایق بندی 
مواد  و  مدوالر  اجزا  از  بهره گیری  با  همچنین  دارد.  را  صوتی 
بهینه  در  می تواند  خود  ترکیبات  داخل  در  شده  بهینه سازی 
شدن طرح کمک نماید. الزامات فیزیک ساختمان به خوبی و 
به صورت همزمان با بکارگیری زیرسازی، عایق بندی و پوشش 
مناسب ساختار برآورده شده که این موضوع تاثیر بسزایی در 

مقرون به صرفه بودن طراحی و اجرا دارد.

عایق بندی صوتی 
درجـه باالیـی از عایق بنـدی صوتی با سـاخت و سـاز خشـک 
سـاخته شـده از پنل هـای منعطف )مانند صفحـات روکش دار 
گچـی( و عناصر ارتجاعـی متصل به هم )مانند پشـت بند های 
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قائـم فلزی سـبک سـرد نـورد شـده( تامیـن می شـود. بدین 
معنـی کـه یـک دیـوار جداکننـده با زیرسـازی فلـزی با وزن 
حـدودا 50 کیلوگـرم در مترمربـع دسـتیابی بـه عایق بنـدی 
صوتـی بـرای صـدای هوابرد در حدود 52 دسـی بل را میسـر 
می سـازد کـه ایـن مقـدار عایـق صوتی معمـوال با یـک دیوار 
بـا ضخامـت 24 سـانتی متر و وزنی در حـدود 300 کیلوگرم 
در مترمربع که به روش سـنتی اجرا شـده امکان پذیر اسـت.

بهتریـن طرح هـای عایق بنـدی صوتی با سیسـتم های سـبک 
فـوالدی ویژه بـه منظـور باالبـردن الزامات کیفی سـالن های 
سـینما امکان پذیـر اسـت، در حالیکـه به لحاظ وزنی کسـری 

از سـاختارهای متداول را دارا می باشـد.

مقاومت در برابر حریق
با نصب یک یا چند الیه پوشش مخصوص بر روی زیرسازی 
 ۱80 تا  مقاومتی  به  می توان  غیره،  و  چوبی  یا  فلزی  سبک 
یافت. صفحات روکش دار گچی  برابر حریق دست  دقیقه در 
برای این ساختـار قابلیت های ویژه دارند، از آنجایـی که در 
ساختـار گچ حدود %20 آب تبلور وجود دارد )به عنوان مثال 
در حدود 3 لیتر در هر مترمربع، برای پنل گچی با ضخامت 
۱5 میلی متر(، که در مواجهه با حریق انرژی آن صرف تبخیر 
آب گچ شده و این بخار مانند یک الیه محافظ بین آتش و 
عضو سازه ای )دیوار، سقف و غیره( قرار می گیرد. بطور کلی 
می توان گفت مواد گچی عامل موثری در به تاخیر انداختن 

گسترش حریق به حساب می آیند.

ترک خوردگی و پایداری سازه 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک به علت ماهیت ساختار 
آنهـا بـه آسـانی بـر اثر نشسـت اجـزای سـازه ای یـا حرکات 
جابجـا  و  داده  مـکان  تغییـر  اتصـاالت،  و  گره هـا  جانبـی 
می شـوند، بنابرایـن تغییـری در عملکرد اجزای سـازه ای و یا 
تغییـر شـکلی در آنهـا ایجـاد نمی شـود. )بدین معنـی که به 
لحـاظ سـازه ای، افزایـش سـختی در آن هـا بوجـود نمی آید(.

 HVAC یکپارچگی تجهیزات
و  تهـویه  )سیستم های   HVAC تجهیزات  اتصـال  و  عبـور 
سرمایش /گرمایش( و نصب سیستم های الحاقی آنها در داخل 
سیستم های خشک به راحتـی امکان پذیـر است. همچنیـن با 
اجـرای سیستم خشک در داکت هـا و بازشوهـای تاسیساتـی 
عدم دسترسی  نظیر  و سنتی  رایج  از مشکالت سیستم های 
راحت به فضای پشت آن، امکان ترمیم و بازدید، عبور صدا و 
غیره همزمان بدون تضعیف سیستم های سازه ای امکان پذیر 
نصب  برای  مناسبی  حل های  راه  روش  این  در  شد.  خواهد 
نصب  همچنین  دارد.  وجود  سهولت  به  الکتریکی  تجهیزات 
لوله گذاری  جمله  از  بهداشتی  تاسیسات  و  مکانیکی  ادوات 
و اجرای داکت به منظور عبور لوله ها، مهارها و نحوه اتصال 

مناسب ادوات بهداشتی در ساختار خشک امکان پذیر است.

افزایش سطح مفید بنا 
سیسـتم سـاخت و سـاز سـبک به سـبب بکارگیری اجزایی با 
ضخامـت کمتـر و همزمان بـا حفظ ویژگی هـای کاربردی خود 
در مقایسـه با سیسـتم های سـنتی نیاز به فضای کمتری دارد 
بـا ضخامـت ۱5 سـانتی متر  دیـوار سـبک  مثـال  )به عنـوان 
مقایسـه شـده اسـت بـا دیوار بـا مصالـح بنایی بـا ضخامت 24 

سـانتی متر(.

پایداری 
سیستم های فوق الذکر زمانی ارزش واقعی خود را نشان می دهند 
که نیاز به تغییر کاربری، بازسازی یا تجهیز در ساختمان باشد. 
این سیستم ها با توجه به نوع کاربری و ساختار مد نظر، براحتی 
قابل نصب، راه اندازی، جمع آوری و حمل و نقل می باشند ضمن 
اینکه سروصدا و تولید ضایعات ساختمانی در حداقـل میزان 

ممکن خواهد بود.
آکوسـتیکی  ویژگی هـای  یـا  کـه حفاظـت حریـق  هنگامـی 
)عایق بنـدی صوتـی( مورد نیاز باشـد، سـاختار سـبک موجود 
بـه راحتـی و بـه صـورت مقـرون بـه صرفه ای بـا اضافـه کردن 
بخشـی از سیسـتم ماننـد تعـداد ورق هـای پوششـی یـا تغییر 
نـوع عایـق بـکار رفتـه در فضـای خالی داخـل سیسـتم، قابل 
تغییـر و ارتقـاء می باشـد. تـا آنجایـی کـه جمـع کـردن کامل 
سـاختارهای موجـود به عنوان مثـال در مواقع اعمـال تغییر در 
پـالن نقشـه بـا کمترین تالشـی امکان پذیر اسـت. بطـور کلی 
دیوارهـای غیـر باربـر در هـر موقعیت جدیدی بسـته به نقشـه 

پـالن قابل اجـرا خواهنـد بود.

اجرای ساختار بصورت خشک 
در زمـان اجـرای ایـن سیسـتم خبـری از آب و رطـوب جز در 
بخـش درزگیری هـا نیسـت. همچنیـن زمـان خشـک شـدن 
بـود.  نخواهـد  پـروژه  و  کار  پیشـرفت  محدودیـت  به عنـوان 
بنابرایـن زمـان اجـرای سـاختمان کاهـش یافتـه و پیشـرفت 
پـروژه بـا شـتاب انجـام می شـود. همچنیـن بـه طـور خـاص 
در طـول بازسـازی، هیچگونـه آسـیبی بـه اجـزای موجـود در 

سـاختمان ) بـه عنـوام مثـال سـازه هـا( وارد نخواهـد شـد.

صرفه جویی در زمان کار 
و  سبک  ساخته  پیش  سیستم های  باالی  سطح  از  استفاده 
بطور کامل بصورت  آنجا که دیوارها و سقف ها  تا  آنها  اجزای 
پیش ساخته فضا را پوشش دهند تا چندین برابر، سرعت اجرای 

ساختمان را افزایش می دهند.

حمل و نقل آسانتر 
تعـداد دفعـات و هزینه هـای ناشـی از حمـل مصالـح بـه محل 
پروژه به طور چشـمگیری در مقایسـه با سـاخت و سـاز سنتی 
بـه علـت وزن کـم ایـن سیسـتم و اجـزای منحصر به فـرد آن 

کاهش پیدا می کند.
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صرفــه جویــی در ابعــاد و مصالــح مصرفــی سیســتم های 
ه ای ز سا

وزن کـم اجرای این سیسـتم باعث کاهش بار مرده سـاختمان 
و فشـار کمتر به اجزای سـازه ای شـده و به همیـن دلیل باعث 
صرفـه جویـی در مصالح مصرفی در بخش سـازه ای می شـود و 

باعث می شـود اجـزای باربر سـاختمان به لحاظ ابعادی بسـیار 
مقـرون بـه صرفه تـر در نظـر گرفته شـوند. همچنیـن هنگامی 
کـه نیـاز بـه تغییـرات معمـاری در سـاختمان باشـد، تنهـا بـا 
حذف و جابجایی این سیسـتم سـبک میسـر خواهد شد. )نیاز 

به تغییـرات سـازه ای نخواهد بود(.

2.3 جزئیات اجرایی سیستم های ساخت و سازخشک

از مهمتریـن سیسـتم های عمومـی سـاخت و سـاز خشـک به 
مـوارد شـرح داده شـده زیـر بـا در نظـر گرفتـن ویژگی هـای 
کاربـردی و عملکـردی آنهـا می تـوان اشـاره کـرد. ویژگی های 
هریـک در درجـه اول مربوط بـه طراحی و مهندسـی منحصر 
بـه فـرد آنها با توجه به نوع پوشـش ، عایق، سـازه، نـوع اتصال 

اجـزای آنها بـه یکدیگر می باشـد.

ــات  ــتفاده از صفح ــا اس ــوار ب ــش دی 1.2.3 پوش
ــی ــش دار گچ روک

ــش دار  ــات روک ــتفاده از صفح ــا اس ــی ب ــاختارهای پوشش س
ــوار  ــش دی ــرای پوش ــبی ب ــن مناس ــی ]3.1[، جایگزی گچ
زمینــه بــه جــای اســتفاده از مــالت تــر )گچــکاری( اســت. 
در ایــن سیســتم امــکان نصــب صفحــات روکــش دار گچــی 
ــه  ــاز بـ ــدون نی ــوص )ب ــباننده مخص ــالت چس ــط م توس
زیرســازی چوبــی یــا فلــزی( بــه دیــوار زمینــه وجــود دارد. 
ایــن موضــوع بــرای تســطیح ناهمواری هــا روی دیــوار، 
ــه کاری  ــت و ارائ ــاف و یکدس ــطحی ص ــرای س ــرح و اج ط
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــه ب ــد ک ــاال می باش ــت ب ــا کیفی ب
ــتیک،  ــاری، ماس ــچ کـ ــت )گ ــر اس ــدارد امکان پذیــ استانـ

ــره(. ــوار و غی ــذ دی کاغ

مزایـای اجرایـی دیـوار پوششـی خشـک در مقایسـه بـا روش 
سـنتی بـا مالت تـر بـه شـرح زیـر می باشـد: 

ابعـاد و نـوع  ● بـا توجـه بـه  کاهـش میـزان مصـرف آب 
نگرانی هـای  ثانویـه،  آسـیب های  از  )پرهیـز  سـاختمان 

بهداشـتی داخلـی(. مـوارد  بـا  مرتبـط 
پرهیـز از تاخیـرات ناشـی از زمـان عمـل آوری و خشـک  ●

شـدن مالت هـا و گـچ کاری کـه تاثیـر منفـی بـر میـزان 
پیشـرفت پـروژه دارند.

جبـران دوبـاره کاری ناشـی از تغییـر ابعـادی - انحـراف  ●
دیوار هـای موجـود کـه گاهـی همبـاد یـا یکدسـت کردن 
آن بـا یـک الیـه نـازک گـچ عمـال امکان پذیـر نمی باشـد.

بـا توجـه به الزامـات و کاربری پروژه می توان به سـطوحی  ●
با کیفیت بسـیار باال دسـت یافت.

ظرفیت جذب سطحی صفحات روکش دار گچی مزیت های  ●
زیادی برای شرایط آب و هوای اتاق فراهم می کند.

بهبـود عملکرد عایق بنـدی حرارتی دیوار موجود، بوسـیله  ●
ضخامت هـای مختلـف عایـق بـکار رفتـه در فضای پشـت 

صفحـات امکان پذیر خواهـد بود.

صفحـات  از  شـده  سـاخته  پوششـی  دیـوار  از  اسـتفاده  بـا 
روکـش دار گچی بـا هدف نازک کاری دیـوار زمینه، خصوصیات 
یـک دیـوار معمولـی بـه لحـاظ عایق بنـدی صوتـی حرارتـی و 
محافظـت حریـق آن بطـور کلـی بهبـود نمی یابـد یـا تنهـا به 
میـزان جزئـی افزایـش پیـدا می کنـد. اثـرات تشـدید امـواج 
صوتـی حتـی می توانـد اثـر منفـی در عملکـرد عایـق صوتـی 

دیوار داشـته باشـد.
مــالت  از  اســتفاده  بــا  گچــی  روکــش دار  صفحــات 
ــوند  ــت می ش ــود ثاب ــای خ ــوص در ج ــباننده مخص چس
و مطابــق بــا روش نشــان داده شــده در تصویــر ۱.3 
ــوار  ــودن دی ــاف ب ــراز و ص ــزان ت ــه می ــته ب ــا 3.3 بس ت
نصــب می گردنــد.  زمینــه  دیــوار  بــر روی  موردنظــر 
اجــرای پوشــش گچــی بــا صفحــات فــوق بــر روی دیــوار 
مســتلزم آن اســت کــه دیــوار موجــود، بــه میــزان کافــی 
ــش های  ــواری، پوش ــذ دی ــد. کاغ ــات باش ــا ثب ــاوم و ب مق
ــرامیک،  ــی س ــس، کاش ــد کنیتک ــی مانن ــی و تزئین پاشش
ــرای  ــبی ب ــتر نامناس ــابه بس ــوارد مش ــس و م ــن خی بت
ــاب  ــه حس ــک ب ــه روش خش ــی ب ــوار پوشش ــرای دی اج
ــت  ــر کار می بایس ــطح زی ــن س ــر ای ــالوه ب ــد. ع می آین
خشــک، عــاری از یــخ زدگــی و انقبــاض و انبســاط 
ــت  ــا نفــوذ رطوب ــل افزایــش ی باشــد و همچنیــن در مقاب

ــد. ــده باش ــت ش محافظ

دیوار پوششـی با اسـتفاده از صفحات گچی مرکب )زیرسـازی 
صفحات بصـورت نواری( تصویر ۱.3

در روشــی دیگــر بــرای پوشــش دیــوار، بــه جــای اســتفاده 
از صفحــات روکــش دار گچــی اســتاندارد، از صفحــات گچــی 
روکــش شــده بــا عایــق اســتفاده می شــود. آنهــا بــا اســتفاده 
از یــک ترکیــب چســبنده بــه دیــوار موجــود مشــابه همــان 
ــه  ــک الی ــن روش ی ــوند. در ای ــل می ش ــی متص روش قبل
عایــق اضافــی کــه بســتری بــرای اتصــال الیــه گچــی بعــدی 

ــود اجــرا می شــود. ــد ب خواه
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شـامل  مرکـب  صفحـات   ۱EN520 اسـتاندارد  بـا  مطابـق 
صفحـات روکـش دار گچـی بـه اضافـه یـک الیـه تکمیلـی 
از عایـق سـاخته شـده از EPS فشـرده، فـوم سـخت شـده 
یـا تخته هـای متراکـم و فشـرده شـده عایـق الیـاف معدنـی 
عایق بنـدی  بـرای  عمومـا  مرکـب  صفحـات  ایـن  می باشـد. 

می شـوند. اسـتفاده  سـاختمان  داخلـی 
ضخامـت الیـه عایـق بسـته بـه نیـاز، عمومـا در محـدوده 2 
الـی ۱0 سـانتی متر می باشـد. با توجـه به الزامات مـورد نیاز 
فیزیـک سـاختمان، الیـه محافـظ )بخاربند( بین الیـه عایق 
و صفحـات روکـش دار گچـی بـا توجـه بـه نـوع کاربـری و 
سیسـتم قـرار می گیـرد. بـه منظور اتصـال آویز  به سیسـتم 
دیـوار گچـی مرکـب می بایسـت از عامـل اتصـال مخصـوص 
)ویـژه اجـزای توخالـی( کـه بتوانـد حداکثر نیروی کششـی 
و برشـی مجـاز را تحمل نماید اسـتفاده شـود. بـرای بارهای 
بیشـتر، عامـل اتصـال می بایسـت بـه دیـوار اصلـی )زمینـه( 
متصـل شـود کـه نقـش تکیـه گاه صفحـات مرکب پوششـی 

را به عهـده دارد. 
استفاده از این نوع سیستم عالوه بر کاهش پرت انرژی، پرت 
فضا را نیز )به دلیل ضخامت کم( کاهش می دهد. اگر از پلی 
ماده  به عنوان   )non-elastified( نشده  االستیفاید  استایرن 
عایق استفاده شود خطر آسیب رسیدن به عایق صوتی دیوار 
ضریب  بهبود  منظور  به  داشت.  خواهد  وجود  )زمینه(  اصلی 
عملکرد "عایق حرارتی تابعی از ضخامت"، گرایش به سمت 
استفاده از مواد عایق با ضریب هدایت حرارتی کمتر می باشد 

)اتالف انرژی کمتر فضا(.
در حال حاضر صفحات مرکب بیشتر متمایل به استفاده از پلی 
)کربن(  گرافیت  کردن  اضافه  با  شده اند،  خاکستری  استایرن 
حرارتی (λ = 0.031…0.033 W/mK) در  هدایت  ضریب 
حدود %20 نسبت به پلی استایرن سفید کاهش پیدا می کند 

(λ=0.035…0.040 W/mK)و]3.2[.

تصویر 4.3: اجرای صفحات مرکب تصویر ۱.3: اجرای دیوار پوششی با زیرسازی نواری

تصویر 2.3: اجرای دیوار پوششی و با پرلفیکس برای ناترازی 
کمتر و مساوی با 2 سانتی متر

تصویـر 3.3: اجـرای دیوار پوششـی بـا نوارهایـی از صفحات 
روکـش دار گچـی بـه عـرض ۱0 سـانتی متر و ناتـرازی بیـش 

از 2 سـانتی متر.

۱   در ایران استاندارد ملی به شماره ۱48۱8 برگرفته شده از استاندارد EN520 می باشد.
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2.2.3 دیوار هـای جداکننـده غیر باربـر و دیوارهای 
پوششـی به همراه زیرسـازی

به  دیوارهای جداکننده غیرباربر داخلی و دیوارهای پوششی 
همراه زیرسازی عموما شامل شبکه ای ساخته شده از مقاطع 
تکیه گاه و پوشش  به عنوان  یا چوبی  نورد شده  فوالدی سرد 
از دو طرف )دیوار جداکننده( و  با صفحات روکش دار گچی 
پوشش از یک طرف )دیوار پوششی( و یک الیه عایق در بین 

آن )در صورت نیاز( می باشند.
زیرسازی می تواند به صورت یک یا دو ردیف پشت بند قائم فلزی 
یا به صورت شطرنجی و متعامد باشد. متداول ترین نوع زیرسازی 
دارای یک ردیف سازه قائم )وادار( می باشد. شبکه زیرسازی فلزی 
دیوارهای جداکننده و پوششی با سازه، از ورق های گالوانیزه فلزی 
با ضخامت کم تشکیل شده که به عنوان پشت بند قائم یا وادار 
استفاده می شوند. با توجه به تنوع ابعاد سازه ها ضخامت دیوار 
نیز قابل تغییر خواهد بود. صفحات روکش دار گچی به وسیله 

پیچ های مخصوص به زیرسازی فلزی متصل می شوند.

دیوارهای جدا کننده با زیرسازی فلزی 
فیزیک  ویژگی های  همچنین  و  خوب  عملکرد  دلیل  به 
ساختمان، دیوارهای جداکننده غیرباربر با استفاده از زیرسازی 
اولـویت  دارای  روکش دارگچـی  صفحات  با  پوشش  و  فلـزی 
انتخاب در اجـرای جداگـرها می باشد. پشت بند قائـم مــورد 
میلی متر(   0/6 )با ضخامت  نازک  فلزی  ورق های  از  استفاده 
سرد نورد شده به دو صورت U و C شکل بکار می رود. مقاطع 
U شکل به کف و سقف متصل می شوند و مقاطع C شکل در 
تا  فواصل 600  با  و  اعضای عمودی  بصورت  آنها عموما  بین 
625 میلی متر )نیمی از عرض صفحات پوشش دهنده( قرار 
تصویر  به  اجرا  رویت روش های مختلف  منظور  به  می گیرند. 
5.3 مراجعه شود. انواع صفحات روکش دار گچی با استفاده از 
پیچ به زیرسازی فلزی متصل می شوند. با توجه به نوع ساخت 
و ساز و الزامات پروژه، بخصوص در مواقعی که ضوابط حریق 
و عایق بندی صوتی مد نظر است الیه عایق در فضای خالی 

ایجاد شده بین سازه ها و صفحات قرار می گیرد.

تصویر 5.3: انواع زیرسازی قاب های فلزی یا چوبی دیوارهای جداکننده

تصویر 6.3: نصب یک دیوار جداکننده با ارتفاع ۱۱ متر
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جدول ۱.3: انواع ساختارهای دیوار جداکننده

ویژگی هاساختار
برشنمای کلی سیستم

دیوار جداکننده با یک ردیف زیرسازی فلزی ●
سازه های پشت بند قائم )استاد( C شکل ●
صفحات روکش دار گچی از یک تا سه الیه در  ●

هر سمت زیرسازی با یا بدون عایق
ضخامت کلی 75 تا 240 میلی متر ●
مقاومت در برابر حریق تا ۱20 دقیقه ●
افت تراز شدت صوت 39 تا 69 دسی بل ●
حداکثر ارتفاع دیوار ۱2 متر ●

دیوار جداکننده با دو ردیف زیرسازی فلزی ●
سازه های پشت بندهای قائم )استاد( C شکل ●
پوشـش بـا دو الیـه صفحـه روکـش دار گچی در  ●

هـر سـمت زیرسـازی بـا یا بـدون الیـه عایق
ضخامت کلی ۱55 تا 355 میلی متر ●
مقاومت در برابر حریق تا ۱20 دقیقه ●
افت تراز شدت صوت 49 الی 70 دسی بل ●
حداکثر ارتفاع دیوار 6/45 متر ●

الزامـات فنـی ماننـد ایسـتایی دیـوار، عایق بنـدی صوتـی و 
حرارتـی، مقاومـت در برابـر حریـق، مـوارد امنیتـی و سـایر 
لـوازم  اجـرای  و  نصـب  ماننـد  فنـی  و  اجرایـی  نیازهـای 
سـاختار  ایـن  در  اشـغال  سـطح  کمتریـن  بـا  بهداشـتی 
امکان پذیـر می باشـد. بـا اسـتفاده از ایـن سـاختار، می تـوان 
بـه عملکـرد صوتـی باالیـی بـه ویـژه بـرای فضاهایـی کـه 

شـامل الزامـات صوتی خاصی هسـتند، دسـت یافـت. تصویر 
6.3 و جـدول ۱.3 سیسـتم های معمـول را در ایـن رابطـه 

نشـان داده اسـت.
ــه  ــادگی و ب ــه س ــده ب ــای جداکنن ــزای دیواره ــه اج کلی
ــی ســاخته  ــای صنعت ــا اســتفاده از ابزار ه صــورت دســتی ب

می شــوند. 



43

ویژگی هاساختار
برشنمای کلی سیستم

یک ضد سرقت با یک ردیف زیرسازی فلزی ●
2 تـا 3 الیـه صفحـه روکـش دار گچـی در هـر  ●

سـمت زیرسـازی بـا یـا بـدون عایـق
۱ تـا 2 الیـه ورق فلزی بین صفحـات روکش دار  ●

گچی در هر سـمت زیرسـازی
ضخامت کلی ۱0۱ تا 260 میلی متر ●
مقاومت در برابر حریق تا ۱20 دقیقه ●
افت تراز شدت صوت 68 تا 7۱ دسی بل ●
حداکثر ارتفاع دیوار ۱2 متر ●

دیوار تاسیساتی با دو ردیف زیرسازی فلزی ●
یـک الیـه صفحه روکـش دار گچی در هر سـمت  ●

زیرسـازی با یا بـدون عایق
حداقل ضخامت دیوار ۱30 میلی متر ●
مقاومت در برابر حریق تا 60 دقیقه ●
افت تراز شدت صوت 50 دسی بل ●
حداکثر ارتفاع دیوار 4 متر ●
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ویژگی هاساختار
برشنمای کلی سیستم

دیوار با عایق بندی صوتی باال با دو ردیف  ●
زیرسازی فلزی

دو الیه صفحه روکش دار گچی در هر سمت  ●
زیرسازی با الیه عایق

● MW سازه از نوع
حداقل ضخامت دیوار ۱55 میلی متر ●
مقاومت در برابر حریق تا 90 دقیقه ●
افت تراز شدت صوت 73 تا 8۱ دسی بل ●

دیوار ضدگلوله با یک ردیف زیرسازی فلزی ●
دو الیه صفحه روکش دار گچی در هر سمت  ●

زیرسازی و دو الیه صفحه گچی در پشت 
صفحات گچی و در بین سازه ها با یا بدون عایق

● FB4 کالس مقاومت در برابر گلوله
مقاومت در برابر حریق تا 90 دقیقه ●
افت تراز شدت صوت تا 56 دسی بل ●
حداکثر ارتفاع دیوار 5 متر ●
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تصویر 8.3: دیوار پوششی با اتصال مستقیم به دیوار موجودتصویر 7.3: دیوار پوششی با سازه مستقل )جدا( از دیوار موجود

با  ساختمان ها  ابعاد  به  توجه  با  اجزا  هندسی  همگون سازی 
تغییرات ابعادی زیاد نیز براحتی امکان پذیر است. )سفارش با 
ابعاد مختلف با توجه به نیاز پروژه(. در اجرا و انتخاب سیستم 
دیوارهای جداکننده می بایست به این نکته مهم توجه شود که 
تغییر نوع مصالح و جزئیات اجرایی طرح اثرات بسیار زیادی 
بر ویژگی های عملکردی سیستم از جمله عملکرد عایق بندی 

صوتی و مقاومت در برابر حریق دارد.

دیوار پوششی با سازه مستقل و یا متصل به دیوار موجود
از زیرسازی فلزی دارای روش های  با استفاده  دیوار پوششی 
نصب و آماده سازی مختلفی است. این سیستم تنها برای تراز 
همان  به  بلکه  نمی شود  استفاده  آن  به  متصل  سطح  کردن 
میزان استفاده در عملکرد محافظتی حریق یک دیوار معمولی 
استفاده می شود. برای افزایش عایق بندی صوتی )مستقیم و 
از طرفین( نیز کاربرد دارد. همچنین برای تعمیر و بازسازی و 

بهبود عملکرد عایق بندی حرارتی نیز مناسب است.
دیوار پوششـی موجود با سـازه مسـتقل مطابق بـا تصویر 7.3 
می باشـد بنابرایـن نیـازی بـه رعایت الزامات سـطح دیـوار به 
لحـاظ یکدسـت و تـراز بودن نـدارد. دیوار پوششـی مسـتقل 
در واقـع مشـابه یـک دیـوار جداکننده اسـت که تنهـا از یک 
طـرف بـا صفحات گچی پوشـش داده می شـود. مصالـح دیوار 
پوششـی شـامل صفحـات روکـش دار گچی، یک قـاب و عایق 
می باشـند به عنـوان یـک سیسـتم عایق بنـدی داخلـی بـکار 
می رونـد. همچنیـن در بعضـی مـوارد یـک الیه محافـظ بخار 
در بیـن آن و مـاده عایـق قـرار می گیـرد. اصوال قاب سـازه را 
بـا مقاطـع فوالدی سـرد نورد شـده نـازک می سـازند. در این 

حالـت نیـازی به اتصـال به دیـوار زمینه نیسـت.
تنها ایراد در خصوص تامین ایستایی در این نوع پوشش دیوار 
این است که در بخش هایی که ارتفاع دیوار )فاصله کف تمام 
شده تا زیر سقف سازه ای( زیاد است نیاز به ضخامت بیشتری از 

صفحات پوشش به منظور تامین ایستایی می باشد.

اتصـال دیـوار پوششـی با قاب فلزی متصل به دیـوار موجـود 
بصورت مستقیم مطابق با تصویر 9.3 اجراء می شود. اگرچه از 
نقطه نظر بار ثقلی مستقل است اما جهت تامین مهار جانبی و 
سبک سازی قاب مورد نیاز خصوصا در ارتفاعات زیاد به نقاط 
معمول  حالت  در  می گردد.  متصل  زمینه  دیوار  به  مشخص 
سازه CD60 در سقف های کاذب این سیستم بکار می رود که 
در این حالت حداقل ضخامت و فاصله خالی ایجاد شده بین 
سطح دیوار اصلی تا محل اتصال پنل به علت ابعاد بال سازه 

CD60 برابر با 27 میلی متر می باشد.
این سیستم، مشابه دیوار پوششی مستقل می باشد. نکته مهم 
این است که می بایست از ایجاد اتصال مستقیم که باعث ایجاد 
زمینه می شود  اصلی  دیوار  و  پوششی  دیوار  میان  پل صوتی 
از  قسمتی  که  است  علت  همین  به  آید.  عمل  به  جلوگیری 
)توسط  فاصله  با  یونیورسال(،  )براکت  مستقیم  اتصال  سازه 
دیوار  از  آن(  پشت  در  شده  نصب  الستیکی  قطعه  یا  عایق 
سانتی متر   ۱50 الی   ۱00 فواصل  در  مجزا  بصورت  و  زمینه 
از یکدیگر اجرا می شوند. جداسازی به کمک استفاده از مواد 
با اجرای  با ویژگی های االستیک )کشسان( است. که  مرکب 
آن، عایق بندی صوتی در ساختار دیوار پوششی متصل به دیوار 
از  با روش دیوار پوششی مستقل  نتیجه خوبی مشابه  زمینه 

دیوار زمینه، بدست می آید.

اجرای دیوار در داکت های تاسیساتی- برقی
از نظر اقتصادی و فنی شبکه های برقی و مکانیکی سازه های 
از داخل کانال های عمودی مشخص در  امکان  تا حد  مرتفع 
ساختمان عبور می نمایند. سپس تاسیسات برقی و مکانیکی 
شفت ها  می شود.  منشعب  داکت ها  این  داخل  از  طبقه  هر 
الزامات  به  توجه  با  باشند.  نفوذ  قابل  غیر  و  ایمن  می بایست 
کاربری  و  ارتفاع  از  تابعی  که  حریق  محافظت  نیاز  مورد 
بین  صوتی  عایق بندی  خصوص  در  نیز  و  است  ساختمان 
وسیله  به  داکت ها  شود،  انجام  بخوبی  می بایست  که  طبقات 
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دیوارهای عایق مخصوص این امر محصور خواهند شد.
نصـب و اجـرای دیـوار پوششـی داکت هـای عمـودی بخوبـی 
اسـاس  بـر  و  سـاختمان  دیگـر  قسـمت های  سـایر  ماننـد 
ویژگی هـای مـورد نظـر فیزیـک سـاختمان انجـام می شـود، 
همچنیـن ویژگی هـای طبقه بنـدی حریـق )مقاومـت در برابـر 
حریـق، مقاومـت بـاال در برابـر حریـق، کامـال مقـاوم در برابـر 
بـودن  دودبنـد  و  از حریـق  اسـت.  دسـتیابی  قابـل  حریـق( 
سـاختار می بایسـت اطمینـان حاصـل گـردد تـا از انتشـار آنها 
بواسـطه داکت هـای عمـودی مشـترک در طبقـات جلوگیـری 
شـود )بـر طبـق طبقه بنـدی مقاومت(. بـا توجه به ابعـاد کار و 
طراحـی شـفت ها انواع سـاختارهای قابـل اجرا در جـدول 2.3 
ارائـه شـده اسـت. تصویـر ۱0.3 یک نمونـه از اجرای سیسـتم 
دیـوار پوششـی داکت هـا را نشـان می دهـد. نصـب دریچه های 

دسترسـی تاییـد شـده در ایـن سیسـتم ها مجـاز اسـت.

3.2.3 سقف های کاذب
ایـن روش اجرایـی خشـک و سـبک به همان میـزان که برای 
تکمیـل و زیبـا سـازی سـقف های موجـود بکار مـی رود، برای 
پوشـش سـقف های تمـام نشـده )سـازه ای( بسـیار مناسـب 
هسـتند. بویـژه ایـن نـوع سـقف امـکان دسترسـی به سـقف 
اصلـی را تنهـا بـا اضافـه شـدن وزن کمـی )در حـدود ۱2 
تـا 30 کیلوگـرم بـر مترمکعـب بـرای سـقف کاذب متـداول( 
افزایـش می دهـد. طرح قسـمت پایین سـقف )بخـش نمایان 

کار( بسـتگی بـه امکانـات سـاخت و همچنیـن ویژگی هـای 
مکانیکـی سـاختمان مربوط بـه محافظت حریـق، عایق بندی 
صوتـی و حرارتـی، اولویت هـای معمـاری بـه صـورت سـقف 
پوششـی، سقف کاذب با اسـتفاده از آویز گیری و یا زیرسازی 
مخصـوص بـه خـودش و یا بصـورت خودایسـتا بـدون نیاز به 

آویـز بـه سـقف اصلـی قابـل اجرا می باشـد.

تصویر 9.3: دیوار پوششی متصل به دیوار موجود با استفاده از عامل اتصال کاهنده پل صوتی

تصویر ۱0.3: نصب دیوار کانال های عمودی )داکت(
A نوع W628 تاسیساتی- سیستم کناف
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تصویر ۱۱.3: اتصال مستقیم سقف پوششی به ورق های فوالدی ذوزنقه ای

سقف هـای کاذب پوششی متصـل به سقف سـازه ای 
)بدون فاصله(

ســقف های پوششــی بــه صــورت مســتقیم زیــر عناصر ســقف 
ــت اتصــال  ــن حال ــی )ســازه ای( متصــل می شــود. در ای اصل
ــبکه  ــط ش ــتقیما توس ــی مس ــقف اصل ــه س ــقف کاذب ب س
ــن  زیرســازی مخصــوص انجــام می شــود. هنگامیکــه کمتری
ارتفــاع آویزگیــری مــد نظــر باشــد از ایــن ســاختار اســتفاده 
ــر  ــا ســقف( تصوی ــف ت ــاع ک ــر ارتف ــظ حداکث می شــود )حف
ــه از اجــرای روش نشــان داده شــده اســت. ــک نمون ۱۱.3 ی

پوشش های کاذب با فاصله از سقف سازه ای
اجـرای الیـه پوششـی به صـورت مسـتقیم می تواند بوسـیله 
یـک قـاب یا زیرسـازی انجام شـود. انـواع مختلف آن توسـط 
یـک قـاب به صـورت مسـتقیم و بـدون فاصلـه از زیرسـازی 
متصـل شـده و پوشـش آن بـه قـاب زیرسـازی توسـط پیـچ 
متصل می شـود. تسـطیح هرگونـه ناهمواری در سـقف اصلی 
در ایـن روش یـک مزیـت بـه حسـاب می آیـد و همچنیـن 
فاصلـه ایجـاد شـده باعـث بهبـود عملکـرد صوتـی می شـود 
و  اثـر ایجـاد پـل صوتـی الیـه پوششـی و زیرسـازی متصـل 
بـه آن از بیـن می رود. اسـتفاده از تجهیـزات دو جداره نصب 
و اجـرای مقـرون بـه صرفـه )زمـان نصـب کمتـر( را میسـر 
عایق بنـدی  افزایـش  زمینـه  در  حاصلـه  نتیجـه  و  سـاخته 
صوتـی بـه ویـژه هنـگام اسـتفاده از سـازه منعطـف )براکـت 

عایـق صـوت( چشـم گیر اسـت.

سقف های کاذب
بـا امـکان ایجـاد ارتفـاع مناسـب آویزگیـری، سـقف کاذب 
ترجیحـا بوسـیله یـک شاسی کشـی فلـزی اجرا می شـود. این 
یـک مزیـت محسـوب می شـود کـه در فاصلـه ایجـاد شـده 
امـکان نصب پوشـش عایق به منظـور بهبود عملکرد سیسـتم 

)بهبـود عملکـرد صوتـی بوسـیله میرایـی در حفره هـا، عایـق 
حرارتـی( وجـود دارد. بنابراین میـزان گرمای مـورد نیاز اتاق 
بـا سـقف های بلنـد می توانـد کاهـش پیـدا کنـد. طرح هـای 
مختلـف سـقف کاذب قابـل اجـرا در تصویـر ۱2.3 ارائه شـده 
اسـت، کـه در آن اصول سیسـتم سـقف های معلـق دو جداره 
مشـبک نشـان داده شـده اسـت. انتخـاب روش سـاخت بـه 
محدودیت هـای مربـوط بـه سـاخت و سـاز در پـروژه نظیـر 
حداکثـر ارتفـاع ممکن بـرای آویزگیـری و امـکان آویزگیری 
از سـقف اصلـی وابسـته اسـت. کمتریـن ارتفـاع ممکـن برای 
آویزگیـری بوسـیله سـازه براکـت یونیورسـال 40 میلی متـر 
اسـت کـه بوسـیله ارتبـاط بـا یک شـبکه از سـازه سـپری یا 
ناودانـی انجـام می شـود. اسـتفاده از سـازه نانیـوس مـدرج و 
آویـز قابـل تنظیـم در بخـش بـاالی آن و قطعـه ارتباطی آن، 
اجـرای سـقف کاذب دوجـداره و آویزگیـری از سـقف را تـا 
چنـد متـر تسـهیل می نمایـد. هنگامیکـه از مقاطع U شـکل 
بـا ضخامـت 2 میلی متـر به عنوان سـازه باربر اسـتفاده شـود، 
فاصلـه آویزهـا )فاصلـه محـل اتصـال بـه سـقف اصلـی( از 
یکدیگـر در آخریـن سـازه مذکـور می توانـد در محـدوده ۱ تا 
2/5 متـر بسـته به ضخامت الیه پوششـی و فاصلـه تکیه گاه از 
یکدیگـر باشـد. در تصویـر ۱3.3 نمونـه اجرای سـقف گنبدی 

یکپارچـه را نشـان می دهـد.

سقف خودایستا
وجـود  اصلـی  سـقف  از  آویزگیـری  سـقف ها  ایـن  بـرای 
نـدارد بلکـه سـقف خودایسـتا بطور معلـق قـرار گرفته و به 
دیوارهـای اطـراف متصـل می شـود. از مزایـای ویژه سـقف 

خودایسـتا می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
بـار اضافی سـقف خودایسـتا به سـقف اصلـی وارد نمی شـود. 
)راه  حـل مناسـب در خصـوص مشـکل باربـری سـقف های 

چوبی( تیرچـه 
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جدول 2.3: انواع ساختارهای دیوار پوششی

ویژگی هاساختار
برشنمای کلی سیستم

دیوار بدون زیرسازی استاد فلزی ●
سـازه های پشـتیبان اطـراف متصـل  ●

CW یـا UW، L کننـده
پوشش با دو الیه صفحه روکش دار  ●

گچی هر کدام به ضخامت تا 25 
میلی متر به صورت افقی

ضخامت کل ۱00 میلی متر ●
مقاومت حریق 90 دقیقه ●
ارتفاع دیوار حداکثر ۱5 متر  ●
عرض شفت حداکثر 2 متر ●

یک ردیف سازه استاد ●
سازه های استاد C شکل ●
پوشش با دو ردیف صفحه روکش دار  ●

گچی
ضخامت کل ۱00 تا ۱50 میلی متر ●
مقاومت حریق 30 تا 90 دقیقه ●
ارتفاع دیوار حداکثر 5/5 متر ●

●  H استادها به صورت ترکیبی دوبل
شده

سازه های استاد C شکل ●
پوشش با دو ردیف صفحه روکش دار  ●

گچی
ضخامت کل 75 تا ۱50 میلی متر ●
مقاومت حریق 30 تا 90 دقیقه ●
ارتفاع دیوار حداکثر 8/5 متر ●

سازه های استاد به صورت عرضی ●
سازه های استاد C شکل ●
پوشش تک یا دو الیه صفحه  ●

روکش دار گچی
ضخامت کل 75 تا ۱50 میلی متر ●
مقاومت حریق 30 تا 90 دقیقه ●
ارتفاع دیوار حداکثر 7 متر ●
عرض شفت حداکثر 5 متر ●
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گزینه ۱
سقف کاذب با دو ردیف سازه C شکل در  ●

ترازهای مختلف

گزینه 2
سقف کاذب با دو ردیف سازه C شکل اجرا شده  ●

در یک تراز )توسط بست اتصال مخصوص(

گزینه 3
سقف مشبک با سازه های مخصوص )سپری شکل( ●
سقف مشبک با اجرای صفحات روکش دار بریده  ●

شده و اجرا بر روی سازه های سپری

حذف مرحله تعیین نقاط آویزگیری از روی سقف اصلی.
فضـای خالـی بیـن سـقف کاذب و سـقف اصلـی بـدون مانع، 
مناسـب برای عبور مجـاری برقی- تاسیسـاتی )لوله، کابل ها( 
علی الخصـوص در راهروهـا بـا امـکان تنظیم ارتفاع می باشـد.

امـکان طراحـی مسـتقل از سـقف اصلـی، عایق بنـدی صوتی 
و محافظـت در برابـر حریـق و سـرعت بـاالی اجـرا از مزایای 

این سـقف می باشـد.
C و فاصله  از مقاطع  سقف کاذب خودایستا شامل شبکه ای 
بین U و شکل می باشد که بدون نیاز به آویزگیری از سقف 

اصلی اجرا می شود )تصویر ۱4.3 و ۱5.3(.

4.2.3 سیستم های کف سازی
سیسـتم کـف سـاخته شـده از صفحـات روکـش دار گچی در 

سـه حالـت مختلـف قابـل اجرا می باشـد:
ــف  ــف ب( ک ــاخته ک ــش س ــات پی ــا صفح ــوار ی ــف( ن ال
قابــل دسترســی. در حالیکــه  مجــوف پ( کــف کاذب 
کــف بــا صفحــات پیــش ســاخته بــا یــا بــدون الیــه عایــق 
ــف  ــی ک ــوار گرمایش ــا ن ــک ی ــازی خش ــف س ــوان ک به عن
شــناخته می شــود، کــف مجــوف، کــف کاذب، قابلیــت 
ــتری را  ــرداری بیش ــب و بهره ب ــطح نص ــه س ــی ب دسترس

می نماینــد. فراهــم 

تصویر ۱2.3: انواع سقف های یکپارچه 
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تصویر ۱3.3: اجرای سقف کاذب یکپارچه گنبدی شکل

تصویر ۱4.3: اجرای سقف کاذب خودایستا
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تصویر ۱5.3: اجرای سقف کاذب خودایستا با و بدون محافظت حریق 

نوار یا صفحات پیش ساخته کف
کــف پیــش ســاخته جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای 
کف ســازی رایــج مالتــی )تــر( یــا ســنتی اســت و اغلــب در 
عمــل از آن به عنــوان قطعــات خشــک کف ســازی نــام بــرده 
ــش  ــات پی ــتفاده از صفح ــا اس ــازی ب ــود. وزن کف س می ش
ــبت  ــزان %70 نس ــه می ــش وزن ب ــث کاه ــف باع ــاخته ک س
ــود.  ــابه می ش ــری مش ــا کارب ــر ب ــه روش  ت ــازی ب ــه کف س ب
در ایــن حالــت دیگــر نیــازی بــه طــی فرآینــد خشــک شــدن 
و گیــرش نمی باشــد. مشــخصات و مقادیــر عملکــردی و 
ــی  ــخصه های فن ــه مش ــه ب ــا توج ــاز ب ــورد نی ــی م مکانیک
کاربری هــای ســاختمان )مســکونی، مــدارس، بیمارســتانی و 
غیــره( بــه خوبــی بــرآورده می شــود. کف ســازی بــا اســتفاده 
از ایــن روش بوســیله قطعــات پیــش ســاخته کــه در محــل 
ــل ســاخت بصــورت دســتی می باشــند  ــروژه بســادگی قاب پ
ــر  ــوند. )تصوی ــل می ش ــبانده و متص ــر چس ــه یکدیگ ــه ب ک
۱6.3( صفحــات کــف معمــوال اجــزای مرکب پیش ســاخته ای 
هســتند کــه از صفحــات روکــش دار گچــی بــا لبه هــای روی 
ــی  ــی گچ ــات الیاف ــا صفح ــن ی ــه و حصیرچی ــم قرارگرفت ه
یکپارچــه تقویــت شــده لبــه دار تشــکیل شــده اند. به عنــوان 
مثــال بــرای حالــت دوم صفحــات الیافــی گچــی بــا چگالــی 
ــاال ماننــد کنــاف بریــو )التیــن(. ضخامــت ورق ۱8 تــا 23  ب
میلی متــر اســت. بــرای اجــرا از یــک نقطــه مشــخص شــروع 
ــه  ــده و ب ــته ش ــب آغش ــه چس ــا ب ــکاف و لبه ه ــده، ش ش
ــرای  ــوند. ب ــم متصــل می ش ــه ه ــچ ب ــا پی ــه ی ــیله منگن وس
کــف ســازی بــا اســتفاده از صفحــات گچــی، بســته بــه نــوع 

ــده، الیه هــای مختلفــی  ــرای بارهــای زن ــژه ب ــه وی ــرد، ب کارب
ــق بیشــتر  ــه عای ــا ضخامــت الی طراحــی می شــوند. حتــی ب
ــا جــدول 5.3  ــق ب ــراز کننــده بیشــتر مطاب ــا الیه هــای ت و ی
ــای  ــطیح ناهمواری ه ــرای تس ــد. ب ــر می باش ــز امکان پذی نی
ــر  ــای دیگ ــا روش ه ــازی ب ــت کف س ــازه ای می بایس ــف س ک

ــتفاده شــوند. ــراز اس ــای خــود ت ــل مالت ه مث

کف کاذب
ــات  ــکل از صفح ــته ای متش ــامل پوس ــا ی کاذب ش کف ه
روکــش دار گچــی یــا صفحــات گچــی الیافــی هســتند کــه 
بــه صــورت مســتقیم بــر روی پایه هــای نگــه دارنــده قابــل 
تنظیــم، نصــب می شــوند. ســازه کــف کاذب )شاسی کشــی( 
قابلیــت پذیــرش یــک الیــه پوششــی در جــا را دارد. به عنــوان 
ــراز. سیســتم کنــاف ســقفی گیفــا  مثــال کف هــای خــود ت
)التیــن( صفحــات گچــی الیافــی ارائــه می کنــد کــه 
ترکیبــی از زیرســازی )شاسی کشــی( و الیــه پوششــی 
ــه پوششــی  ــا الی ــن امــکان را دارد ت روی آن اســت. کــه ای
ــرا  ــی اج ــی الیاف ــات گچ ــر روی صفح ــتقیم ب ــورت مس بص

ــر ۱7.3 و ۱8.3(. ــود )تصوی ش
دسترسـی بـه فضـای خالـی زیـر کـف کاذب تنهـا بوسـیله 
دریچه هـای دسترسـی یـا داکت هـا امکان پذیـر اسـت. عمده 
بـار وارده بـر کـف معمـوال شـامل بارهـای زنـده یـا بارهـای 
متغیــر هسـتند. استانـدارد هــای مختلفــی در خصـــوص 
کاربرد هـای مختلف کف سـازی در دسـترس می باشـند مانند 

.)EN 1991( ۱ اسـتاندارد یـورو کـد
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جدول 3.3:  سیستم کف ساخته شده با صفحات گچی کف سازی برای بارهای زنده مختلف

بارهایکاربرد و منطقه نصب
اعمال شده

گزینه های مناسب برای سیستم های گرمایش از کفزیرسازی
ضخامت به میلی متر

حی
سط

ار 
ب

کز
مر

 مت
بار

متر
لی 

 می
ب

حس
بر 

ت 
خام

۱23456ض

نی
عد

م م
پش

ای
فله 

ده 
کنن

راز 
ی ت

ت ها
مال

ده 
کنن

راز
ی ت

ت ها
مال

ک
خش

ی 
له ا

ف

وب
 چ

اف
الی

EP
S

ک
سب

بدون سیستم گرمایشی در زیر آن

اتاق ها و راهروها در ساختمان های مسکونی، اتاق خواب 
2در بیمارستان، اتاق های هتل شامل آشپزخانه و حمام ها  kN/m21kN

1818 Brio10
تا

20

20
تا

100

20 تا
100

+
TUB 

10
تا

20

 0
تا

100

15
تا

800
2323 Brio

252x12.5 TUB

راهروها در ساختمان های اداری، مناطق اداری، اتاق 
پزشکان، اتاق انتظار، فضای راه روها، فروشگاه های 

تا 50 مترمربع در ساختمان های مسکونی، ادارات و 
ساختمان های مشابه

2 kN/m22kN

1818 Brio

-
20
تا

30

20 تا
100

TUB +

10
تا

20

 0
تا

100

15
تا

800 2323 Brio

252x12.5 TUB

3مناطق اداری با بار بیشتر kN/m22 kN

1818 Brio

--

20 تا
100

+
TUB

10
تا

20

 0
تا

100

15
تا

800 2323 Brio

راهروها در بیمارستان ،هتل ها ، خانه سالمندان، مدارس 
شبانه روزی و غیره. آشپزخانه و اتاق های درمان شامل 

اتاق عمل بدون تجهیزات سنگین
3kN/m23 kN

2323 Brio

---
10
تا

20

 0
تا

100

15
تا

800 30.5+ 18 Brio
TUB12.5

راهروها در بیمارستان، کافی شاپ ها، رستوران ها، 
4kN/m23فروشگاه، اتاق های کنفرانس و جلسه، اتاق های پذیرایی  kN

35.5+ 23 Brio
TUB12.5

---
10
تا

20

 0
تا

100

15
تا

800
36+ 18 Brio

18 Brio

37.52x12.5 TUB
12.5 TUB +

فضاهای با صندلی ثابت مانند کلیساها، سالن های تئاتر، 
4سینما، سالن جلسات، اتاق انتظار، سالن همایش و غیره  kN/m24 kN

36+ 18 Brio
18 Brio

---
10
تا

20

 0
تا

100

15
تا

800 46+ 23 Brio
23 Brio

فضاهای پیاده روی بطور آزادانه مانند موزه و نمایشگاه، 
مناطق ورودی در ساختمان های عمومی و هتل ها، 
مناطقی که گروه بزرگی از مردم همدیگر را در آن 

مالقات می کنند مانند سالن های کنسرت فضاهای ورودی، 
فروشگاه های خرده فروشی و یا چند قسمتی، فضای کارخانه ها 

و کارگاه های سبک 

5kN/m24kN46+ 23 Brio
23 Brio---

10
تا

20

 0
تا

100

15
تا

800

نوع B با سیستم گرمایشی در زیر آن
اتاق ها و راهروها در ساختمان های مسکونی، اتاق خواب 

در بیمارستان، اتاق های هتل شامل آشپزخانه و حمام 
و از این قبیل

2 kN/m21kN

1818 Brio---

حداکثر
10

 0
تا

50

15
تا

800
2323 Brio

--
 20

تا
50 252x12.5 TUB

راهروها در ساختمان های اداری، مناطق اداری، اتاق 
پزشکان، اتاق انتظار، فضای راه روها، فروشگاه های 

تا 50 مترمربع در ساختمان های مسکونی، ادارات و 
ساختمان های مشابه

2 kN/m22 kN

2323 Brio

--
20

تا
50

حداکثر
10

 0
تا

50

15
تا

800
252x12.5 TUB

3مناطق اداری با بار بیشتر kN/m22 kN2323 Brio--
20

تا
50

حداکثر
10

 0
تا

50

15
تا

800



53

جدول 4.3: اجزای کف سازی خشک، سیستم کناف بریو

ضخامتطرح لبهابعاد و ساختارتصویر

۱8 mm

23 mm

۱8 mm
 +

۱0 الیاف چوب mm

۱8 mm
 +

 EPS 20mm

23 mm
+

۱0 الیاف چوب mm

Application of adhesive Laying Stapling

تصویر ۱7.3: نمایی از کف کاذب با زیرسازی ساخته شده از صفحات روکش دار گچی و پوشش نهایی بتن خود تراز

تصویر ۱6.3: آماده سازی و اجرای کف سازی با قطعات پیش ساخته )اجرای چسب، الیه گذاری بر روی کف، اجرای منگنه با دستگاه(
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تصویر ۱8.3: کف کاذب )با امکان دسترسی(

GIFA جدول 5.3: بار مجاز برای کف کاذب کناف

شبکه نگهدارنده )میلی متر(اعضای کف کاذببارهای اعمال شده
بار گسترده
)kN/m2(

بار متمرکز
)kN(

ضخامت
)mm(

انتخاب کف کاذب بر اساس ارتفاع و ظرفیت باربریمصالح

۱۱25

GIFAfloor FHB

600 x 600
2۱25600 x 600
2225600 x 600
3325600 x 600
3425425 x 425

28600 x 600
4425425 x 425

28600 x 600
5425425 x 425

28600 x 600
5532600 x 600

۱3 + 28

GIFAfloor FHB +
GIFAfloor LEP

600 x 600
56۱3 + 28425 x 425
67۱3 + 32425 x 425
67۱8 + 32600 x 600
6۱0۱8 + 32425 x 425

برای کف کاذب، انتخاب مناسب مقاطع و فواصل شاسی کشی 
در شبکه زیرسازی کف، ظرفیت باربری هر یک از تکیه گاه ها 
فاکتور مهمی می باشد زیرا ظرفیت باربری صفحات گچی یا 
دارد.  آنها  به ضخامت  بستگی  بصورت جداگانه  الیافی  گچی 

به عنوان مثال آزمایش ها و طبقه بندی ظرفیت باربری می تواند 
و  کاذب  کف های  برای   EN 13213 استاندارد  با  منطبق 
 GIFA کناف  کاذب  کف   سیستم های  مجاز  باربری  ظرفیت 

مطابق با جدول 4.3  باشد.
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5.2.3 سیستم های جداگر در اتاق
در سـاخت و سـازهای جدیـد همچنیـن در بازسـازی، هنگام 
تغییـر کاربـری از سـالن های بزرگ بـا ارتفاع سـقف های زیاد 
و فاصلـه زیـاد از دیوارهـا اسـتفاده می شـود. ایـن روش یـک 
راهـکار معمـاری بـرای فضابنـدی داخلی می باشـد و در اغلب 
مـوارد راه حـل مقـرون بـه صرفه اسـت. این روش با اسـتفاده 
از سیسـتم های اتـاق بـا سـازه خودایسـتا )بدون نیـاز به مهار 
جانبـی بـه لحاظ تامین ایسـتایی( و مسـتقل در داخل فضای 
معمـاری اجـرا می شـود. از این رو بـه لحاظ سـاختاری از این 
سیسـتم به عنـوان اتـاق در اتـاق یـاد می شـود. ایـن سیسـتم 
درجـه باالیـی از اسـتقالل را نسـبت بـه سـاختمان اصلـی 

می کند.  حاصـل 
کاربرد متداول این اتاق ها برای ایجاد فضاهای مجزا در تاالرها 
بزرگ  فضاهای  در  بخوبی  است، همچنین  بزرگ  اتاق های  و 
اتـاق هـای  مانند  است،  پیاده سـازی  قابل  زیرشیروانـی  اتـاق 
مشترک )معمولی( و اتاق جلسات، دفاتر، اتاق های کنترل در 
سایت های تولیدی، واحدهای بهداشتی، مناطق مسکونی، انبار 
آپارتمان ها، اتاق های بازرسی و تشخیص، اتاق های تدریس و 

حتی اتاق های تمرین برای نوازندگان.
یـک سیسـتم اتـاق در اتـاق بهینه نه تنهـا باید الزامـات مورد 
نیـاز را پوشـش دهـد، بلکـه کلیـه مشـخصات فنـی و الزامات 
سـاختارهای  از  وسـیعی  طیـف  در  را  سـاختمان  مکانیکـی 
می گیـرد.  بـر  در   )Cubo( کوبـو  کنـاف  ماننـد  سیسـتمی 
ایـن سیسـتم متشـکل از محصـوالت پیـش سـاخته سـاخت 
و سـاز خشـک رایج است. زیرسـازی متشـکل از سیستم های 
تلسـکوپی اسـت که در فواصل مناسـب به کف پیـچ و متصل 
می شـوند. سـپس مقاطـع افقـی UA شـکل در طرفیـن بـه 
قسـمت بـاالی مقاطـع تکیه گاهـی مذکـور متصل می شـوند. 
بـرای تکمیـل و محصور سـازی سـقف اتـاق در این سیسـتم 
از سـقف خودایسـتا اسـتفاده می شـود، در حالیکه سـازه های 
پوشـش دهنده سـقف )عمومـا مقاطـع دوبل UA یـا CW( در 
فضـای محصـور بیـن مقاطـع تکیه گاهـی UA شـکل اصلـی 
پشـتیبان  سیسـتم  می شـوند.  داده  قـرار  طرفیـن  در  واقـع 
سـطوح دیـوار را بوسـیله مقاطـع CW/MW100 به عنـوان 
قائـم جداکننـده محصـور می نمایـد. هریـک  پشـت بندهای 
تکیه گاهـی  مقاطـع  بـه  اتـاق  در  جداکننـده  دیوار هـای  از 
مهـار می شـوند. صفحـات  و  تلسـکوپی در طرفیـن متصـل 
روکـش دار گچـی یـا صفحـات مقـاوم در برابـر حریـق بـرای 
پوشـش دیوارهـا و سـقف فضـای مذکـور اسـتفاده می شـوند. 
عـالوه بـر محصـور کـردن اتـاق و جداسـازی از سـایر فضاها، 
عملکـرد دیافراگمـی سـقف و سـطوح دیوارهـا در اتـاق باعث 
تحکیـم سیسـتم و کنتـرل نیـروی جانبـی اجـزا می شـود. 
کلیات سیسـتم در تصویر ۱9.3 نشـان داده شـده است. طیف 
گسـترده ای از ویژگـی و کاربردهـای مختلف این سیسـتم در 

تصویـر 2۱.3 و 22.3 و جـدول 6.3 ارائـه شـده اسـت. 
در سیسـتم کوبـو )Cubo(، بسـته بـه نـوع اتاق هـا به عنـوان 

قاعـده کلـی، اجـرا با عـرض )پهنـای دهنـه( تا حداکثـر 7/5 
متـر و بـا طـول نامحـدود امکان پذیـر اسـت. ارتفـاع اتـاق از 
2/5 تـا 3/7 متـر می توانـد متغیـر باشـد. حتی اتصال بخشـی 
از سـلول اتـاق بـه اجزای سـازه ای طرفیـن امکان پذیر اسـت. 
اجـرای بازشـوها تـا عـرض 2 متـر بـدون نیـاز بـه تجهیـزات 
اضافـی مجـاز اسـت. با توجـه به نـوع طراحی سـاختار و ابعاد 
کار، دسترسـی بـه عملکـرد مقاومتـی در برابر حریـق تا زمان 
90 دقیقـه و عایق بنـدی صوتـی تا سـطوح اسـتاندارد سـازی 

شـده DnT تـا 55 دسـی بـل بخوبـی امکان پذیر اسـت.
نـوع دیگـری از این سیسـتم به نـام )Cuboempore( اسـت 
کـه ایـن سیسـتم امـکان تحمـل بارهـای سـازه ای بیشـتر و 
 )Cubo( نیروهـای بزرگتر جانبی را نسـبت به سیسـتم اصلی
دارد. همچنیـن سـقف ایـن سـاختار نیـز دارای ویژگی هایـی 
اسـت از مجموعـه صفحـات چوبـی مرکب بـرای توزیـع بار و 
همچنیـن بـرای تحمل بارهـای موقت، اعمال نیرو اسـتاتیکی 
یـا بـار تـا 0/5 کیلونیوتـن بـر مترمربـع" تایید شـده اسـت و 
"بـار زنـده تـا 2 کیلـو نیوتـن در مترمربـع" )تصویـر 20.3(. 
بـر ایـن اسـاس، ایـن نـوع از سیسـتم بـرای سـقف هایی کـه 
احتمـال دارد بارگـذاری اضافـی موقت شـوند مناسـب اسـت.

سـومین نـوع ایـن سیسـتم Cubo scape tunnel )تونـل 
فـرار( اسـت کـه به عنـوان یـک منطقـه حفاظتـی در برابـر 
حریـق یـا به عنوان یـک اقـدام در جهت منطقـه )زون( بندی 
حریـق بحسـاب می آیـد. مجموعـه پوسـته حفاظتـی )منطقه 
محصـور دیوار و سـقف( شـامل دو ورق مقـاوم در برابر حریق 
تقویـت شـده بـا یـک روکـش فلـزی اسـت. ایـن سیسـتم نه 
تنهـا دسـتیابی بـه مشـخصه های محافظت حریق یـک دیوار 
بـا  آتـش  دیـوار  یـک  مکانیکـی  بلکـه مشـخصه های  آتـش 
کالسـه بنـدی حریـق تا زمـان 90 دقیقه را میسـر می سـازد، 
همچنیـن از نـوع نسـوز بـوده و در برابـر فشـار وارده بـر اثـر 

ضربـه تـا 3000 نیوتـن متـر مقاوم اسـت. 

تصویر ۱9.3: سیستم کوبو
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جدول 6.3: انواع سیستم های قابل اجرا اتاق در اتاق کیوبو

انواع کاربردسیستم / مشخصات ساختار
Cubo Basis

Free-standing Connections to

لى
طو

ت 
جه

جهت عرضى

Free-standing in front of

1)

System existing componentflanking components

شمای سه بعدی طرح اتاق در اتاق در جهت عرضی و ترکیب جهت 
عرضی و طولی

≤ 7.5 m ≤ 4 m

≤ 
3.2

0 m

Extension

at entire perimeter
UA perimeter profile

System support

Lateral direction

Longitudinal direction

≤ 4 mCubo wall Cubo wall

Cubo ceiling

Span width
Axial spacing of system supports

 3200mm ≤ ارتفـاع
 7500mm ≤ عـرض

4000mm×n ≤ طــول
Cubo Empore

لى
طو

ت 
جه

جهت عرضى

سیستم خوداتکا
مستقل

اتصال به عناصر در طرفین

≤ 7.5 m ≤ 4 m

≤ 
3.2

0 m

Extension

at entire perimeter
UA perimeter profile

System support

Lateral direction

Longitudinal direction

≤ 4 mCubo wall Cubo wall

Cubo ceiling

Span width
Axial spacing of system supports

 3200mm ≤ ارتفـاع
 5800mm ≤ عـرض

4000mm×n ≤ طــول

Extension

at entire perimeter
UA perimeter profile

System support

≤ 
3.2

0 m

≤ 3.6 m
≤ 2.5 m

≤ 2.5 m
≤ 2.5 mCubo wall

Cubo wall

Cubo ceiling

Span width Axial spacing of system supports

Lateral direction Longitudinal direction

Lateral direction

Cu
bo

 1

Cu
bo

 2

Lateral direction

La
ter

al 
dir

ec
tio

n

Cu
bo

e.g. door

Cubo
extension

 3200mm ≤ ارتفـاع
 3600mm ≤ عـرض

2500mm×n ≤ طــول
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انواع کاربردسیستم / مشخصات ساختار

Cubo Escape Tunnel
≤ 2.5 m *)

≤ 
2.5

 m
 *)

"Detail A"

راستاى عرضى

ضى
عر

ى 
ستا

ـىرا
طول

ى 
تـا

راس

راستـاى طولـى

≤ 3 m ≤ 4 m

≤ 
3.2

0 m

Lateral direction

Longitudinal direction≤ 4 m

≤ 4 m

Extension

System support

at entire perimeter
UA perimeter profile

Extension

Cubo ceiling

Cubo wall

Axial spacing of system supports

Span width

3000 Nm

 3700mm ≤ ارتفـاع
 3000mm ≤ عـرض

4000mm×n ≤ طــول

تصویر 20.3: آزمایش عملی ظرفیت باربری سیستم کناف کیوبو
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تصویر 2۱.3: واحد سرویس بهداشتی در فرودگاه برلین- تگل

تصویر 22.3: ساختار کیوبو با ابعاد 3۱/5 متر طول و 3/65 متر عرض با طرح مقاوم در برابر حریق پس از اجرای تجهیزات تهویه 
در فضای زیر شیروانی در حیاط ساختمان قدیمی آفن باخ )در حال نصب(
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از مزیت هـای عملکـردی سیسـتم اتـاق در اتـاق می تـوان بـه 
مـوارد زیر اشـاره نمود:

سیستم آن مدوالر است. ●
نصـب و راه انـدازی آن بـه صـورت دسـتی بـا اسـتفاده از  ●

قطعـات نیمـه آمـاده و بصـورت پیـش سـاخته صنعتـی 
می باشـد.

وزن آن کم است. ●
یکدیگـر  ● بـه  اجـزای  سـاده  اتصـال  و  مهاربنـدی  دارای 

شـد. می با
قاب خودایستا )بدون نیاز به سازه کمکی( می باشد. ●
بارهـای اسـتاتیکی اضافـی )بارهـای ثابت، بارهـای زنده(  ●

را تحمـل و منتقـل می نمایـد.
بـه علـت سـادگی و انعطـاف پذیـری در اجزای بـکار رفته  ●

در ایـن سیسـتم ادوات الحاقـی آن مانند درهـا و پنجره ها، 
تجهیـزات بهداشـتی و غیـره بـه راحتی جانمایـی و نصب 

می شـوند.
قابلیـت تفکیـک پذیـری و اسـتفاده مجـدد یـا بازیافت را  ●

دارد.
از عایـق صوتـی بـرای جلوگیـری از عبـور سـر و صـدا  ●

جداره هـا  در  برعکـس  و  خـارج  بـه  داخـل  فضـای  از 
اسـتفاده می شـود وامـکان جداسـازی کامل از سـاختمان 

دارد. را  صوتـی(  پل هـای  از  )جلوگیـری 
مقاومـت در برابـر حریـق در شـرایط مختلـف حتـی تـا  ●

رسـیدن بـه توانایـی دیوار آتش از سـمت داخـل به خارج 
)به عنـوان مثـال بـرای اسـتفاده در اتاق هـای فروشـگاه 
مـواد آتـش زا( و همچنیـن از سـمت خـارج بـه داخـل 

)ماننـد راه فـرار( را دارد.

6.2.3 پوشش های محافظ تیر و ستون
ــور  ــا ط ــی آنه ــوع طراح ــه ن ــته ب ــتون ها بس ــا و س تیره
ــوند،  ــاخته می ش ــوب س ــوالد و چ ــه، ف ــن آرم ــده از بت عم
ــح  ــوالد مصال ــوب و ف ــق چ ــر حری ــرد در براب ــر عملک از نظ
ــه منظــور عملکــرد  آســیب پذیری می باشــند و می بایســت ب
ــظ ضــد  ــه محاف ــک الی ــح اعضــای ســازه ای، توســط ی صحی

ــوند. ــش داده ش ــش پوش آت

تیرهای فوالدی و متعلقات آنها
اسـاس کار پوشـش های محافظـت کننـده در برابـر حریـق به 
تاخیـر انداختن قابل توجـه افزایش دمای سـازه های فوالدی و 
اجـزای آنهـا در هنـگام حریق اسـت که باعث پایـداری اعضای 
تـری  بـرای مـدت طوالنـی  تیرهـا  و  ماننـد سـتون ها  باربـر 
می شـود. بدیـن منظور اسـتفاده از صفحات روکـش دار گچی و 
پنـل مقـاوم در برابـر حریق بـرای محافظت از این اعضا بسـیار 
موثـر هسـتند. در شـرایط محافظـت نشـده، سـتون های فلزی 
در دمـای 500 درجـه سـانتیگراد به سـرعت به دمـای بحرانی 
خـود می رسـند. )دمای بحرانی دمایی اسـت که بطـور معمول 
در آن سـازه فلـزی عملکـرد باربری خود را از دسـت می دهد و 

بـه تنـش تسـلیم خود رسـیده و سـازه فـرو می ریزد.(
به عبارتی بدون محافظت، مقاومت حریق آنها کمتر از 30 دقیقه 
است. افزایش مقاومت در برابر حریق با استفاده از پوشش های 

محافظ تیر و ستون به معیارهای زیر بستگی دارد:
محیـط مقطـع فـوالدی در تمـاس بـا حریـق کـه عمومـا  ●

بسـتگی بـه نـوع پروفیل و شـرایط )نحـوه( قرارگیـری آن 
دارد کـه بـا ضریـب U )سـانتی متر( نشـان می دهنـد.

سـطح مقطـع فـوالد بـه کار رفتـه در عضـو در تمـاس بـا  ●
حریـق را بـا ضریـب A )سـانتی مترمربع( نشـان می دهنـد.

ضخامـت الیه پوششـی )بسـته بـه نوع مـواد( میـزان الیه  ●
پوششـی بسـتگی به نسـبت )U/A( یا همان ضریب مقطع 
سـازه فـوالدی مـورد نظـر دارد. بـا توجه بـه ضریب مقطع 
)U/A( محاسـبه شـده و مقـدار مقاومـت در برابـر حریـق 
مـورد نیـاز و میزان ضخامت الیه پوششـی متناسـب با آن 

از جـدول 7.3 و 8.3  قابل اسـتخراج اسـت. 
الیـه پوششـی سـاخته شـده از صفحـات روکـش دار گچـی 
عمومـا بـا اسـتفاده از پیچ هـای مخصـوص اجـرای ایـن روش 
به زیرسـازی فلزی سـاخته شـده متصل می شـود. در خصوص 
اسـتفاده از ورق هـای مقـاوم در برابـر حریق، با اسـتفاده از این 
نوع سیسـتم، در مقایسـه با سیسـتم صفحات روکش دار گچی 
امـکان حـذف چارچـوب در طرفیـن و پیچ کـردن صفحات به 
الیـه زیریـن و در هـر صورت دسـتیابی به ضخامـت کمتر الیه 
پوششـی وجـود دارد و سـاختاری بـا ضخامت کمتـر، به لحاظ 

اقتصـادی، سـود بیشـتری دارد. )تصویر 23.3(
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جدول 8.3: حداقل ضخامت ها مورد نیاز صفحات روکش دار گچی برای مقاومت حریق تیرها و ستون های فوالدی

صفحات مقاوم دربرابر حریق GKF برای ستون های فوالدی

ضخامت صفحهکد حریق مدنظر
mm

ضریب مقطع
m-1

30 min.)2 12.5

60 min.)1 9.5 + 12.5

90 min.15 x 3≤ 300

120 min.15 x 4

180 min.15 x 5
۱( صفحه گچی به ضخامت 9/5 میلی متر به سمت فضای داخل اتاق

2( قابل جایگزینی با صفحات ضخامت ۱8 میلی متر و بیشتر

صفحات مقاوم دربرابر حریق GKF برای ستون های فوالدی

ضخامت صفحهکد حریق مدنظر
mm

U/A
m-1

30 min.12.5

60 min.)1 9.5 + 12.5

90 min.15 x 2≤ 300

120 min.)1 9.5 + 15 x 2
۱( صفحه گچی به ضخامت 9/5 میلی متر به سمت فضای داخل اتاق

جدول 7.3: حداقل ضخامت ها برای صفحات مقاوم در برابر حریق برای محافظت حریق تیرها و ستون های فوالدی

K253 ساختار محافظ ستون فلزی در برابر حریق توسط صفحات فایربرد کناف 

نسبت U/A مقطع فوالدی )m-1( در ضخامت صفحه )mm(کد حریق مدنظر

۱5202530354045505560
30 min.≤ 210≤ 300

60 min.≤ 46≤ 100≤ 230≤ 300

90 min.≤ 40≤ 140≤ 170≤ 260≤ 300

120 min.≤ 38≤ 68≤ 110≤ 180≤ 280≤ 300

180 min.≤ 35≤ 50≤ 76≤ 105≤ 150≤ 210

K252 ساختار محافظ ستون فلزی در برابر حریق توسط صفحات فایربرد کناف 

کد حریق مد نظر
)mm( در ضخامت صفحه )m-1( مقطع فوالدی U/A نسبت

152025303540455055

30 min.≤ 300

60 min.≤ 170≤ 300

90 min.≤ 48≤ 130≤ 270≤ 300

120 min.≤ 50≤ 100≤ 180≤ 300

180 min.≤ 45≤ 80≤ 125≤ 190≤ 260≤ 300
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جزئیات محافظت از سازه فوالدی ساخته شده
تکمیـل و ارتقـاء مقاومـت در برابـر حریـق اعضای سـازه های 
فـوالدی ماننـد سـتون، دسـتک ها، مهاربندی هـای و اجـزای 
تقویتـی، تیرهـای النه زنبـوری، خرپاهـا نیازمنـد راهکارهای 
ویـژه و بسـیار پیچیده اسـت. راه حـل مهندسـی محافظت از 
حریـق مطابق بـا روش دیوارهـای داکت ها عاقالنـه و منطقی 
بـه نظـر می رسـد. بـا توجـه بـه سـطح مـورد نیـاز مطابـق 
ضوابـط حریـق از سیسـتم یک یـا چند الیه پوششـی در کنار 
زیرسـازی فلـزی اسـتفاده می شـود. اتصال صفحات پوششـی 
)صفحـات روکـش دار گچـی( بـر روی قـاب فلـزی بصـورت 
مسـتقیم بـا یـا بـدون پشـت بند قائـم و یـا به عنـوان یـک 
پوسـته مسـتقل مطابـق بـا محدودیت هـای سیسـتم مربوطه 

انجـام می شـود.
ضخامت هـای مختلفـی بـه منظـور رسـیدن بـه زمـان حریق 
30 الـی ۱80 دقیقـه بـرای الیـه پوششـی مورد نیاز اسـت. با 
اجـرای حرفـه ای الیـه پوششـی )بـا عنایـت بـه عـرض مجاز 
صفحـات الیـه پوششـی کـه بـرای ضخامـت 30 میلی متـر، 
حداکثـر ۱ متـر اسـت(، در مواقعـی کـه مقاومـت در برابـر 
حریـق مد نظراسـت حتی زمانیکه پوشـش مسـتقیما بر روی 

قـاب فوالدی نصب می شـود، حداکثـر دماهای سـطح بر روی 
سـطوح فـوالدی تنهـا بـه 200 درجـه سـانتیگراد می رسـد، 
بدیـن معنی کـه فوالد ظرفیـت باربری خـود را در طول زمان 
مشـخص )مـورد انتظـار در ضوابـط حریـق( حفـظ می نمایـد. 
در سـاختار داخلی سـالن "کنسـرت  هال فِراونِکرشـه" در شهر 
درسـدن آلمـان از ایـن سیسـتم محافظـت از حریق اسـتفاده 
شـد، تصویـر 24.3 پوشـش گالـری را بـا اسـتفاده از صفحات 

ضـد آتـش نشـان می دهد.

7.2.3 سیستم های نما
ایـن مصالح و اجرای سـبک به طور موثـر و مطمئن می توانند 
در مناظقـی چـون نما و پوسـته خارجی سـاختمان اسـتفاده 
شـوند. در ایـن مـورد اگرچه، به ایـن دلیل که نمـا در معرض 
رطوبـت قراردارد، روش اجرایی اسـتفاده از صفحات سـیمانی 
روکـش دار  صفحـات  و  خـارج  سـمت  از  پوشـش  به عنـوان 
گچـی به عنـوان پوشـش از سـمت داخلی می باشـد. سیسـتم 
کنـاف "دیـوار خارجـی کنـاف بـا اسـتفاده از صفحات مسـلح 
سـیمانی" مشـابه سیسـتم دیـوار خارجـی در روش اجـرای 
متـداول اسـت. در ایـن سیسـتم، صفحـات سـیمانی به عنوان 

ستون ها

پوشش ستون بدون زیرسازیپوشش ستون با زیرسازیپوشش ستون

تیرها

پوشش تیر بدون زیرسازیپوشش تیر با زیرسازیپوشش تیر

تصویر 23.3: نمونه هایی از اجرای پوشش های محافظ تیر و ستون با صفحات مقاوم در برابر حریق تک الیه یا دو الیه / مقایسه 
سیستم با و بدون زیرسازی
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پوشـش الیـه خارجـی بـکار می رونـد. سیسـتم قـاب آن بـی 
نیـاز بـه نگهدارنده و بصورت مسـتقل شـامل یک یـا دو ردیف 
شاسی کشـی بـا مقاطـع فـوالد نازک سـرد نـورد شـدهCW یا 
مقاطـع UA می باشـد. صفحـات روکش دار گچی برای پوشـش 
از سـمت داخـل اسـتفاده می شـوند. ورق هـای الیـاف معدنـی 
به عنـوان عایـق حرارتـی در فضـای خالـی ایجـاد شـده قـرار 
می گیـرد. ایـن نوع سیسـتم دیـوار خارجـی می توانـد به عنوان 

دیوارهـای یکپارچـه "integrated" و یـا "جداگر" بـکار رود.
باربر  بتنی  دال  روی  بر  خارجی  دیوار  یکپارچه،  روش  در 
)سازه ای( قرار می گیرد و اتصاالت پیرامونی مستقیما بر روی 
قاب نگه دارنده متصل می شوند. لیکن روش دیوار نما با دو 
ردیف قاب اجرا می شود که یک بخش از قاب بر روی مقاطع 
دال  سقف  روی  بر  نبشی ها  خود  که  می نشیند  نبشی شکل 
بازسازی ها،  اصلی( طبقه متصل می شوند. در  بتنی )سازه ای 
در  سیستم  این  انواع  است.  امکان پذیر  دیوار  یا  نما  اجرای 

جدول 9.3 نشان داده شده است.
زیـر پوشـش نهایـی صفحـات سـیمانی، یـک عایـق رطوبتی و 
ضـد بخـار مخصوص بـا توجه به شـرایط آب و هوایـی به منظور 
جلوگیـری از ورود آب بـه سـمت داخل سـاختار و امـکان عبور 
بخـار از سـمت داخـل به خـارج و هدایت آب ها جهـت تخلیه و 
جلوگیـری از هرگونـه آسـیب به سیسـتم پیش بینی می شـود. 

شاسی کشـی،  فلـزی جهـت  مقاطـع  از  اسـتفاده  مواقـع  در 
الزامـات مقاومـت در برابـر خوردگـی مطابـق بـا شـرایط آب 
و هوایـی در محـل پـروژه می بایسـت مـد نظـر قـرار گیـرد، 
سـازه  عملکـرد  بـا  آن  کنـش  و  فـوق  الزامـات  همچنیـن 
می بایسـت منظـور شـود. محل اتصـال صفحات بعـد از نصب 
می بایسـت پر شـده و کل سـطح توسـط یـک الیه پوشـاننده 
خارجـی محافظـت شـوند. عالوه بـر تامین پایداری سیسـتم، 
الزم اسـت دیـوار خارجـی معیارهای محافظـت و عایق کاری 

در برابـر حریـق، رطوبـت و امـواج صوتـی را در برگیـرد.

ــا اســتفاده از  8.2.3 اجــرای کامــل ســاختمان ها ب
سیســتم ســازه )قــاب( ســبک فــوالدی 

صفحات دیوار با قاب فلزی سازه ای
صفحـات دیـواری بـا قـاب فلـزی سـازه ای، دیوار هایـی بـا 
ویژگـی سیسـتم مهاربنـدی متـداول بـرای تحمـل بارهـای 
جانبـی و همچنیـن بارهـای عمـود بر سـطح دیوار هسـتند. 
تقویـت  بـرای  گچـی  روکـش دار  حالـت صفحـات  ایـن  در 
صفحـات فلـزی در مقابـل بارهـای جانبـی بـکار می رونـد. 
بارهـای عمـود بـر سـطح بـه تنهایی توسـط شاسی کشـی ها 
تحمـل می شـود. صفحـات دیـواری بـا قـاب فلـزی سـازه ای 
بـکار مــی روند.  بویـژه در سـاخت خانه هـای پیش سـاخته 

تصویر 24.3: سیستم اجرا شده کناف در شهر درسدن آلمان محافظت دربرابر حریق با صفحات مقاوم در برابر حریق 

محافظت در برابر حریق با صفحات مقاوم در برابر حریق در حین ساخت

بعد از اتمام کار
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جدول 9.3: ساختارهای دیوار خارجی

ویژگی هاطرحسیستم

دیوار یکپارچه با
یک ردیف سازه استاد

یک ردیف سازه ●
سازه های C شکل ●
ضخامت کل 75 تا ۱37 میلی متر ●
مقاومت در برابر حریق 30 تا ۱20 دقیقه ●
افت تراز شدت صوت 43 تا 48 دسی بل ●

دیوار یکپارچه با
دو ردیف سازه استاد

دو ردیف سازه ●
سازه های C شکل ●
ضخامت کل ۱37 تا 237 میلی متر ●
مقاومت در برابر حریق 90 دقیقه ●
افت تراز شدت صوت 5۱ تا 58 دسی بل ●
ضریب انتقال حرارت W/m2Kو0/2 الی 0/28 ●

دیوار یکپارچه با
دو ردیف سازه استاد

سـاخت و سـاز بـا ایـن صفحـات مشـابه سـاختار دیوارهـای 
جداکننـده غیـر باربر اسـت. همچنیـن این پوشـش می تواند 
در یـک طـرف دیـوار به منظـور تحمـل تنش های برشـی در 
نظـر گرفته شـود. صفحات بصـورت مقاوم در برابـر نیروهای 
برشـی در همـه جهـات بـه قـاب خـود )زیرسـازی فلـزی( 

می شـوند. متصـل 

سیستم سبک فوالدی
ــاب  ــا ق ــل ب ــتم پن ــابه سیس ــوالدی مش ــبک ف ــتم س سیس

ــا  ــده ب ــی ش ــاختمان های طراح ــت. س ــازه ای اس ــی س چوب
فــوالد ســبک شــامل یــک اســکلت فــوالدی )مراجعــه شــود 
ــودی و  ــای عم ــل باره ــور تحم ــر 25.3( به منظ ــه تصوی ب
ــال  ــرای انتق ــقفی ب ــای س ــدی و پنل ه ــای مهاربن دیواره
نیروهــای افقــی می باشــد. ایــن صفحــات دیــواری و ســقفی 
شــامل ســازه های ســاخته شــده بــا ورق هــای نــازک فلــزی 
و پوشــش مهاربنــدی گچــی، صفحــات الیافــی گچــی، 
ســیمانی یــا صفحــات سیســتم قــاب ســازه ای چوبــی 
می باشــد. تامیــن پایــداری و افزایــش مقاومــت برشــی ایــن 
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تصویر 25.3: اجرای ساختمان با طرح سازه های سبک فوالدی

ــه واســطه  ــازک ب ــا مقاطــع ن ــزی ب سیســتم های ســبک فل
ــود.  ــام می ش ــوق انج ــات ف ــه پوششــی از صفح ــک الی ی

مزیت های سیسـتم اجرای سـاختمان های سـبک فـوالدی به 
شـرح زیر می باشـد:

وزن بسیار کم دارند. ●
ثبات عالی / نسبت وزن به تحمل بار مناسب می باشد. ●
قابلیت اجرا در ابعاد مختلف را دارند. ●
عایق بندی صوتی مناسبی برای ساختمان دارند. ●
سـرعت نصـب سـریع در محـل پـروژه از دیگـر مزایای آن  ●

می باشـد.
قابلیـت بازیافـت باال و پتانسـیل اسـتفاده مجـدد از کلیه  ●

مـواد بـکار رفتـه در سیسـتم را دارند.

رفتـه در  ● بـکار  مـواد  نـوع  بـه  بسـته  احتـراق  غیرقابـل 
در  اثـر  بـدون   ،)A رده  سـاختمانی  )مصالـح  صفحـات 

هسـتند. سـاختمان  در  آتـش  توسـعه  فرآینـد 
نحوه اتصال ساده و اجزای پیشرفته ای دارند. ●
برای سیستم های پیش ساخته مناسب هستند. ●
بـرای قطعـات الحاقـی سـاختمان )اضافه کـردن بصورت  ●

قائـم( بـا ثبـات باربری محدود مناسـب هسـتند.

سیسـتم فوالدی سـبک در سـاختمان های با طبقـات محدود 
طبقـه(  4 تـا  سـاختمان های  )عمومـا  می شـوند،  اسـتفاده 

همچنیـن از آنهـا در سیسـتم های اتـاق در اتـاق و نمـا نیـز 
می شـود.  اسـتفاده 

3.3 مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز خشک

1.3.3 صفحات پوششی
مهمتریـن انـواع صفحـات مـورد اسـتفاده در سـاخت و سـاز 

خشـک بـه شـرح زیر اسـت:
صفحات روکش دار گچی ●
صفحات گچی الیافی ●

ورق هـای مرکـب چوبـی )نئوپـان، صفحـات چوبـی الیافـی،  ●
تخته چنـدال، ورق هـای چوبـی فشـرده )OSB(، نئوپان های 

پایـه معدنی
صفحات سیمانی ●
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تصویر 26.3: تولید صفحات روکش دار گچی در کارخانه با بهینه ترین طرح ممکن

گچ رقیق شده بر روی پوشش ریخته می شود صفحات بصورت نواری شکل قرار می گیرند

پنل گچی قرار گرفته بر تسمه انتقالصفحات با طول مورد نظر بریده می شود

ــک  ــاز خش ــاخت و س ــوالت در س ــف محص ــن طی بزرگتری
ــچ  ــده از گ ــاخته ش ــش دار س ــات روک ــامل صفح ــا ش قطع
ــروه صفحــات روکــش دار گچــی  ــه دو گ ــه خــود ب اســت ک
جهانــی،  تولیــد  می باشــد.  الیافــی  گچــی  صفحــات  و 
ــور  ــع عب ــون مترمرب ــی 3 میلی ــن 2 ال ــرز بی ــاالنه از م س
می کنــد. بنابرایــن انــواع دیگــر آن، بــه خصــوص گروهــی از 
محصــوالت مــورد اســتفاده در مناطــق در معــرض رطوبــت و 
در مجــاورت دیــوار خارجــی بــه صــورت صفحــات ســیمانی 

بــکار می رونــد.

صفحات روکش دار گچی
ــی  ــته گچ ــک هس ــامل ی ــی ش ــش دار گچ ــات روک صفح
ــه  ــک الی ــط ی ــای آن توس ــطوح و لبه ه ــه س ــتند، ک هس
ــوند  ــش داده می ش ــت پوش ــی ثاب ــورت ترکیب ــش( بص )روک
ــوط  ــری در خط ــیار موث ــه روش بس ــا را ب ــوان آنه و می ت
نقاله هــای صنعتــی تولیــد نمــود )تصویــر 26.3(. نــوع هســته 
گچــی و الیــه رویــی )روکــش( دربرگیرنــده آن ویژگی هــای 
اصلــی ایــن صفحــات را تعییــن می نمایــد. روکــش صفحــات 
ــدی  ــود. طبقه بن ــی می ش ــت کشش ــش مقاوم ــث افزای باع
صفحــات روکــش دار گچــی بــر اســاس اســتانداردهایی ماننــد 

EN 520 در اروپــا می باشــد.

صفحات روکش دار گچی - انواع صفحات استاندارد
بـا توجـه به تنـوع کاربری ها انـواع مختلفـی از صفحات وجود 
دارنـد، به عنـوان مثـال در اسـتاندارد EN 520 بـر اسـاس 
نـوع روکـش و افزودنی هـای اضافـه شـده بـه هسـته گچـی 
طبقه بنـدی شـده اند. عمومـا ابعـاد صفحات روکـش دار گچی 

بـه شـرح زیر اسـت:

بـرای ضخامت هـای خیلی کـم با عـرض ۱200 یا ۱250  ●
 625 یـا   600 سـنگین تر  صفحـات  بـرای  و  میلی متـر 

می باشـد. موجـود  میلی متـر 
ضـخـامــــت بســته بـه نــوع صـفـحــات مـی تـوانـد  ●

9/5، ۱2/5، ۱5، ۱8، 20، 25 میلی متـر باشـد.
●  3000 تا   2000 بین  استاندارد  با  مطابق  ورق ها  طول 

میلی متر تولید می شود، اگرچه صفحات با طول های خاص 
برای پروژه های بزرگ قابل سفارش می باشد.

ــواع رایــج صفحــات روکــش دار گچــی را  در جــدول ۱0.3 ان
کــه بــر اســاس ویژگی هــای اصلــی آنهــا مرتــب شــده انــد، 
ــواع صفحــات  ــه ای از مشــخصات ان ــه شــده اســت. نمون ارائ
طبــق اســتاندارد EN 520 در جــدول ۱۱.3 و  جزئیــات 
ــان  ــدی ۱2.3 نش ــدول بع ــوص در ج ــن خص ــتر در ای بیش

داده شــده اســت.
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جدول ۱0.3: ویژگی صفحات روکش دار گچی بر اساس استاندارد EN:520 و استاندارد ملی شماره ۱48۱8
ویژگی ها و زمینه کاربردانواع صفحات

صفحات گچی معمولی برای اتصال به یک سطح صاف کاربرد دارند. بنابراین برای صفحات گچی معمولی 
در  یا  دیوارهای جداکننده  دادن  پوشش  پوششی،  دیوار خشک  به عنوان  استفاده 
با  صفحات  اند.  شده  طراحی  مرکب  )کارخانه ای(  ساخته  پیش  صفحات  ساخت 
دیوار  به عنوان  محل  در  استفاده  برای  میلی متر   ۱2/5 با  برابر  یا  بیشتر  ضخامت 
پوشش  به عنوان  یا  کاذب  یا  پوششی  سقف های  سازه،  بدون  یا  سازه  با  پوششی 

دیوارهای جداکننده بکار می روند.

صفحات گچی دیواری مقاوم در برابر رطوبت برای استفاده مشابه در کاربری های صفحات گچی مقاوم در برابر رطوبت 
صفحات دیواری می باشند با این تفاوت که ضریب جذب رطوبت آنها کاهش یافته 
است. خصوصا جهت استفاده در فضاهایی که رطوبت باالتری دارند )آشپزخانه ها ، 
حمام خانه های مسکونی و غیره(، همچنین برای زیرسازی کاشی و سرامیک کاری 
قابلیت استفاده دارند. این نوع از صفحات روکش دار گچی داری هسته گچی مقاوم 

در برابر رطوبت هستند و عموما دارای روکش سبز رنگ می باشند.

کاربری های صفحات مقاوم در برابر حریق  در  مشابه  استفاده  برای  دیواری  آتش  برابر  در  مقاوم  صفحات گچی 
صفحات دیواری می باشند، هنگامیکه مقاومت در دماهای باالتر در برابر حریق مورد 

نیاز است، مانند دیوارهای پوششی. هسته گچی عموما دارای الیاف شیشه است.

آتش صفحات گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق برابر  در  مقاوم  صفحات  کاربری های  در  مشابه  استفاده  برای  صفحات  این 
می باشند، هنگامیکه ضریب جذب رطوبت کمتری مد نظر باشد. این نوع از صفحات 
روکش دار گچی داری هسته گچی مقاوم در برابر رطوبت هستند و عموما دارای 

روکش سبز رنگ می باشند.

عمدتا به عنوان زیرسازی اندودکاری تلقی می شوند.قرنیزها/ ابزار گچی 

جدول ۱۱.3: انواع صفحات روکش دار گچی بر اساس استاندارد EN 520 و استاندارد ملی شماره ۱48۱8

ISIRI 14818 و  EN 520 صفحات بر اساس استاندارد

I و A، D، R صفحات روکش دار گچی نوع  

H2I و H2، DH2، H2R صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت نوع  

DFIR و DF، DFR، DF صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر حریق نوع  

DFH2IR و DFH2، DFH2R، DFIH2 صفحات روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت و حریق نوع  

P صفحات گچی نوع  

در این گروه از صفحات، صفحات خاص بیشتری با ویژگی های 
مختص  نام های  با  بازار  در  که  دارند  وجود  متمایز  کاربردی 
خودشان توسط تولید کننده شناخته می شوند )جدول ۱3.3(. 
صفحات روکش دار گچی تولید شده در کارخانه در انواع مختلفی 
از   .)27.3 )تصویر  می شوند  تولید  ابعاد  و  لبه  اتصال  نحوه  از 
مهمترین ویژگی های صفحات روکش دار گچی به طور خالصه 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
وزن مخصـوص آن حـدودا بیـن 700 تـا 800 کیلوگـرم  ●

در مترمکعـب اسـت و در نـوع هسـته گچی فشـرده برابر 
۱000 کیلوگـرم در متـر مکعـب اسـت و برای نـوع عایق 
صوتـی و صفحات محافظ اشـعه X تـا ۱300 کیلوگرم در 

متـر مکعـب نیز می رسـد.

افزایـش  ● باعـث  آن  روکـش  بـا  گچـی  هسـته  ترکیـب 
آن می شـود. دیگـر مشـخصات  و حفـظ  مقاومـت خمشـی 

خواص مکانیکی صفحات به جهت و نوع الیاف بکار رفته  ●
و  اصلی  اولویت  که  است،  وابسته  آنها  روکش  کاغذ  در 
تحمل بار بیشتر، با قرارگرفتن الیاف در حالت طولی است 

)که همان جهت موازی با الیاف پشت صفحات است(.
با تحمل تنش ها در جهت الیاف روکش صفحات )حمایت  ●

از صفحه گچی هم عرض با جهت الیاف( مقاومت خمشی 
باالتر و تغییر شکل )خیز( کمتر حاصل می شود.

طبقه بنـدی مصالـح سـاختمانی بـکار رفته عمومـا از نوع  ●
A2 )نسـوز(، غیـر دودزا و بـدون پخش شـعله و چکه های 

ذوب شـده می باشـد )در توسـعه حریق اثـری ندارد(.
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نماى روى پنل

نماى پشت پنل

نماى روى پنل

نماى پشت پنل

نماى روى پنل

نماى پشت پنل

نماى روى پنل

نماى پشت پنل

نماى روى پنل

نماى پشت پنل

نماى روى پنل

نماى پشت پنل

شکل 1: لبه مربعى 

شکل 3: لبه مخروطى 

شکل 5: لبه نیمه گرد مخروطى 

شکل 2: لبه پخ خورده 

شکل 4: لبه نیمه گرد 

شکل 6: لبه گرد

)EN 520 تصویر 27.3: انواع لبه های عرضی صفحات روکش دار گچی )استخراج از استاندارد

جدول ۱2.3: انواع خاص صفحات روکش دار گچی

ویژگی ها و زمینه کاربردانواع صفحات

A نوع
صفحات روکش دار گچی

زیرسازی  پوشش  و  غیرباربر  دیوارهای  پوشش  برای  گچی  روکش دار  صفحات 
دیوارهای چوبی سازه ای استفاده می شود. همچنین در دیوارهای پوششی مي توان 
در سطح آن عملیات اندودکاري با گچ مناسب و یا کارهاي تزییني انجام داد. در این 

صفحات مقاومت در برابر حریق، فقط تا میزان محدودی محقق می شود.

H نوع
صفحات روکش دار گچی با ضریب جذب رطوبت 

کاهش یافته 

براي کاهش نرخ جذب آب، در این نوع صفحات از افزودني ها استفاده مي شود. به 
منظور بهبود عملکرد صفحه در کاربردهاي ویژه که نیاز به خواص با جذب آب کم 
است، این نوع صفحات مناسب هستند.که از نظر جذب آب متفاوت اند، به منظور 
این صفحات  H3,H2,H1 مشخص مي شوند.  انواع  با  نوع صفحات  این  شناسایي، 

می توانند در مناطق با رطوبت باال بکار روند.

E نوع
صفحات روکش دار گچی برای عناصر دیوار خارجی

)پایدار در برابر آب(

این نوع صفحات به عنوان صفحات پایدار در برابر آب برای استفاده در دیوارهاي 
خارجي ساخته مي شوند. بر روي این صفحات کارهاي تزییني انجام نمي شود. این 
نوع صفحات براي رویارویي مستمر با شرایط آب و هوایي بیروني طراحي نشده اند. 
داراي نرخ جذب آب کاهش یافته هستند و نفوذپذیري بخار آب آنها باید حداقل 

باشد.

F نوع
صفحات روکش دار گچی با چسبندگی بهبود یافته 

هسته گچی در دمای باال

مشابه صفحات نوع A هستند با این تفاوت که صفحه روکش داري است که مي توان 
داد.  انجام  تزییني  کارهاي  یا  و  مناسب  گچ  با  اندودکاري  عملیات  آن  رویه  در 
چسبندگي هسته این نوع صفحات در دماي باال را مي توان با افزودن الیاف معدني 

و یا سایر افزودني ها به هسته گچي اصالح کرد.

D نوع
صفحات روکش دار گچی با وزن مخصوص کنترل شده 

مشابه صفحات نوع A هستند با این تفاوت که وزن مخصوص آن کنترل شده است 
تا  داده مي شود  بهبود  نیاز  مورد  کاربردهاي  نوع صفحات مطابق  این  و عملکرد 

خواص موردنظر به دست مي آید.

R نوع
صفحات روکش دار گچی با مقاومت افزایش یافته 

این صفحات درکاربردهاي ویژه که نیاز به مقاومت زیادتر است داراي بار شکست 
افزایش یافته در هر دو جهت طولي و عرضي هستند. در رویه این صفحات مي توان 

عملیات اندودکاري با گچ مناسب و یا کارهاي تزییني انجام داد.

I نوع
صفحات روکش دار گچی با سختی سطحی افزایش یافته 

مشابه صفحات نوع A هستند با این تفاوت که این صفحات درکاربردهاي ویژه که 
نیاز به سختي سطحي زیادتر است، استفاده مي شوند.

P نوع
صفحات روکش دار گچی به منظور اندود کاری گچی

در این نوع از صفحات مي توان در یک رویه آن اندودکاري گچي انجام داد.
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جدول ۱3.3: صفحات روکش دار گچی مخصوص کناف 

 اولویت کاربرد مشخصات مدل نام محصول

تکنیفورم بورد 
6/5D میلی متر

صفحات روکش دار گچی با قابلیت شکل پذیری بصورت 
تا  خشک  حالت  در  قوس پذیری  قابلیت  تر،  و  خشک 

شعاع ۱ متر می باشد.

در طراحــی دیــوار و سقف هــای قـوســی، 
پیشامدگی بصورت مدور محل تقاطع بین دو 
سقف با اختالف ارتفاع و المان های معماری 

به صورت پیش ساخته

ترموربورد
۱0 میلی متر

]3.27 ,3.26[

DF
افزایش عملکرد سرمایشی و گرمایشی در سقف تا 20 % 
)بسته به نوع سیستم( و افزایش عرض )دهانه( با سیستم 

خنک کننده سقفی تا ۱5 متر امکان پذیر می باشد.

سیستم های گرمایشی و سرمایشی، بویژه در 
ادارات، ساختمان های تجاری به عنوان سطح 
صاف و مجوف در بخش هایی که عایق صوتی 

مطرح است.

صفحات روکش دارگچی 
دیامانت 

۱0 میلی متر، ۱2/5 میلی متر 
۱5 میلی متر، ۱8 میلی متر 

]3.30 ,3.29 ,3.28[

DFH2I

افزایش  باال )سختی، مقاومت،  قدرت عملکرد مکانیکی 
باالتر  وزن مخصوص سطحی  بارهای کنسولی(.  تحمل 
ضخامت  برای  مترمربع  در  کیلوگرم   ۱2/5 )حدود  در 

۱2/5 میلی متر( با حفظ انعطاف پذیری .

و  مدارس   ،Cubo اتاق  در  اتاق  سیستم  در 
اماکن ورزشی/ سازه های بیمارستانی ،مناطق 
)مثل  افراد  زیاد  تردد  با  حساس  و  بحرانی 
راهروها(، مناطق با رطوبت باال، عایق صوتی 

با عملکرد باال.

صفحات روکش دار گچی 
سایلنت بورد 

۱2/5 میلی متر
]3.31[

DF

دارای باالترین وزن مخصوص در واحد سطح )در حدود 
انعطاف پذیری  حفظ  با  مترمربع(  در  کیلوگرم   ۱7/5
سیستم، عملکرد خوب عایق بندی صوتی به خصوص در 

فرکانس های پایین

عایـق صــوتی  عملکـرد  با  اجـزای سازه ای 
باال، سیستم های عایق صوتی نازک و باریک، 

محصور کردن منابع صـوتی

صفحات روکش دار گچی 
کلینئو 

۱2/5 میلی متر
]3.33 ,3.32[

جاذب صوت، کاهش ذرات معلق در هوای اتاق به علت 
از  وجود آالینده ها )به عنوان مثال آلودگی منتشر شده 
بوهـای  بـردن  بین  از  نگهدارنده ها(،  و  کننده هـا  تمیز 

نا مطلوب

بکار  صوتی  عایق  صفحات  احیا  و  تغییر 
رفته، پوشش سقف ها )اتاق اکوستیک، طرح 
درکلیه  اتاق(  هوای  کیفیت  افزایش  اتاق، 

ساختمان ها 

صفحات روکش دار گچی 
 )X سیف بورد )اشعه

۱2/5 میلی متر
]3.35 ,3.34[

DF

محافظت از اشعه X بدون استفاده از پوشش سرب مجزا 
میلی متر   ۱2/5 صفحات  در  معادل  سرب  آن،  روی  بر 

ضخامت آن بین 0/4 تا 0/75 میلی متر
)میزان سرب به ولتاژ مورد استفاده بستگی دارد(

و  پوششی  دیوارهای  در  اشعه  محافظت 
و  بیمارستــان هـا  کلینیـک هـا،  جـداکننده 

همچنین س.قف های کاذب آنها

صفحات روکش دار گچی 
هوریزون بورد

۱2/5 میلی متر
DFدر سقف هایی که عملکرد باالی سطح سقف صفحات با چهار لبه درزگیری

مد نظر است

از جملـه ویژگی هایـی کـه شـامل کلیه این نـوع از محصوالت 
یـا صفحـات روکـش دار گچـی می شـوند، می تـوان بـه مـوارد 

کرد: اشـاره  زیر 
عملکـرد مناسـب در برابر حریـق به علت فضاهای ناشـی  ●

از تبخیـرآب موجـود در هسـته گچی )در حـدود %20 از 
مصالح هسـته گچی(

عایق بندی صوتی ساختمان "صفحات منعطف با مقاومت باال" ●
جذب سریع و دفع آب و بخار آب )تنظیم رطوبت( ●
انبساط و انقباض بسیار اندک در شرایط آب و هوایی ●
اجـرای سـاده و راحت بـه لحاظ تنظیم، برش، جداسـازی  ●

بـدون نیاز به ابزارهـای خاص امکان پذیر اسـت.
فیزیـک  و  مکانیکـی  ویژگی هـای  فنـی،  اطالعـات  و  مـوارد 
سـاختمان بـر اسـاس اسـتاندارد EN 520 در جـدول ۱4.3 

بطـور خالصـه نشـان داده شـده اسـت.

صفحات روکش دار گچی، محصوالت فرآوری شده
بوسـیله فرآوری مجـدد کارخانه ای صفحـات روکش دار گچی 
در خـط تولیـد کارخانـه، طیف وسـیعی از محصـوالت خاص 

قابـل تولیـد خواهند بود.
صفحـات ریپروفایل، کـه دارای لبه های بریده شـده و لبه  ●

انتهایـی آنهـا بصـورت گرد شـده و بـا سـاختار متفاومتی 
می شـوند. ارائه 

بـرای  ● عمومـا  کـه   ،)Perforated( مجـوف  صفحـات 
سـقف های بـا جـذب صـوت بـاال اسـتفاده می شـود و در 
پشـت آنهـا یـک الیـه فیلیـس قـرار دارد و به عنـوان یک 

الیـه در طراحـی بـکار می رونـد )تصویـر 28.3(.
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جدول ۱4.3: میانگین مقادیر فنی - مکانیکی و ویژگی های فیزیک ساختمان صفحات روکش دار گچی

مشخصات فنی و مکانیکی
تنش نحوه توزیع نیرو / بار مقادیر بدست آمده

مقاومت خمشی
)بسته به ضخامت(

σB (1

عمود بر جهت الیاف ≤ 3.0 – ≤ 7.9 N/mm2

موازی با جهت الیاف ≤ 3.0 – ≤ 7.9 N/mm2

مقاومت کششی
σB

عمود بر جهت الیاف 1.2 – 1.0 N/mm2

موازی با جهت الیاف 2.5 – 1.8 N/mm2

مقاومت فشاری
σB

عمود بر سطح 10 – 5 N/mm2

موازی با سطح 10 – 5 N/mm2

مقاومت برشی
σB

عمود بر جهت الیاف 4.5 – 3.0 N/mm2

موازی با جهت الیاف 4.0 – 2.5 N/mm2

مدول االستیسیته
E

عمود بر جهت الیاف ≤ 2800 N/mm2

موازی با جهت الیاف ≤ 2200 N/mm2

Surface hardness (Brinell) 18 – 10 N/mm2

مشخصات فیزیک ساختمان
رطوبت نسبی
20°C, 65 % 

1.0 – 0.6 % by mass

ضریب هدایت حرارتی 0.25 W/mK

ضریب انبساط گرمایی
50% تا 60 % 

به ضخامت پنل بستگی دارد 0.020 – 0.013 mm/m

ضریب عدم نفوذپذیری بخار آب
µ

kg/m3 900 چگالی
EN 12524 بر اساس استاندارد 

4 wet / 10 (dry)

انبساط و انقباض تغییر رطوبت نسبی به میزان 40 %
20o

C در دمای
approx. 0.2 mm/m

ارتفاع آب جذب شده بعد از غوطه وری در 
آب

اشباع شده 80 – 70 mm

اشباع شده approx. 5 mm

آستانه گرمایی max. 50 °C

قابلیت اشتعال 520 acc. to EN A-2s1,d0
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تصویر 28.3: صفحات روکش دار گچی مجوف

صفحـات  ● شـده:  لمینیـت  گچـی  روکـش دار  صفحـات 
پالسـتیکی  مـواد  یـا  فویـل  بوسـیله  گچـی  روکـش دار 
قابلیـت لمینیـت شـدن با الیـه ای ثابت به منظـور اهداف 

خـاص را دارنـد. ماننـد:
 فویل های سـاخته شـده از پالسـتیک یا آلومینیـوم  به عنوان 

بخاربند الیه 
X فویل سربی به عنوان محافظ در برابر اشعه 

الیه فیلیس به عنوان جذب کننده صوت
فیلیـس به عنـوان محافـظ در برابـر فرکانس های بـاالی امواج 

الکترو مغناطیسـی کاربرد دارد.
صفحات روکش دار گچی: برای اجزای پیش ساخته صنعتی  ●

و با کیفیت باال در لبه ها کاربرد دارد )تصویر 29.3(.
برای مناطقی در  ● صفحات روکش دار گچی قوسی شکل: 

سقف و دیوارها با طرح های خاص معماری کاربرد دارد.
استانـدارد  ● اسـاس  )بر  عـایق  گچـی  روکش دار  صفحات 

EN 13950(: که طبق آن یک الیه عایق با جنس الیاف 

بر پشت صفحات چسبانده   PUR یا   EPS/ XPS  / معدنی 
می شود، بویژه برای عایق بندی حرارتی به منظور بهینه سازی 

مصرف انرژی در ساختمان کاربرد دارد.
صفحــات گچــی الیافــی: صفحــات الیــاف گچــی متشــکل  ●

ــی(  ــذ بازیافت ــلولزی )کاغ ــاف س ــچ و الی ــب گ از ترکی
می باشــد. الیــاف کاغــذ به عنــوان مســلح کننــده در 
ــت،  ــش، ضخام ــد. پوش ــل می نمای ــات عم ــن صفح ای
میــزان الیــاف مصرفــی، زوایــا و ابعــاد صفحــات و 
لبه هــای آن بــا دقــت بســیار خوبــی بــه صــورت 
ــوند.  ــد می ش ــی تولی ــای مختلف ــا فرآینده ــی و ب صنعت
بــر اســاس اســتاندارد EN 15283-2 صفحــات مختلفــی 

ــد. ــود دارن ــر وج ــورد نظ ــداف م ــور اه به منظ
● GF صفحات گچی الیاف دار
● )GF-H( صفحات گچی الیاف دار مقاوم در برابر رطوبت
صفحـــات گـچــی الیــاف دار بــا کـاهــش جـذب آب  ●

)GF-W1،GF-W2 (
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● )GF-D( صفحات گچی الیاف دار با وزن مخصوص باال
● )GF-I( صفحات گچی الیاف دار با سختی سطحی باال
● )GF-R, GF-R2( صفحات گچی الیاف دار با مقاومت باال

مشخصات کلی صفحات گچی الیاف دار
ابعاد صفحات بطور کلی برابر است با:  ●

 ۱260 تـا  عـرض۱000  بـا  نـازک  خیلـی  صفحـات  بـرای 
میلی متـر، و بـرای صفحـات سـنگین بـه عـرض 600، 620 
و 625 میلی متـر و بـا ضخامت هـای ۱0، ۱2، ۱5 ،۱8، 20 و 

می باشـد. موجـود  میلی متـر   30
بر اسـاس اسـتانداردها طول این صفحـات در محدوده ۱500 
تـا 3۱00 میلی مترتولیـد می شـود، اگرچـه بـرای پروژه هـای 
و  طـول  در  تولیـد  امـکان  خـاص  کاربری هـای  و  بـزرگ 

عرض هـای متفـاوت و خـاص امکان پذیـر اسـت.
وزن مخصـوص ایـن صفحـات در حـدود ۱000 تا ۱250  ●

کیلوگـرم بـر متـر مکعب اسـت، در صـورت نیـاز می توان 

از مـواد بـا وزن مخصـوص باالتـر تـا ۱500 کیلوگـرم بـر 
متـر مکعب نیـز اسـتفاده و تولیـد نمود.

ویژگی هـای مکانیکـی ایـن صفحـات منطبق بـر محدوده  ●
تعریف شـده در اسـتاندارد EN 15283-2 اسـت.

مقادیـر زیـر میزان مقاومـت صفحات الیاف دار گچی را نشـان 
می دهد:

:GF صفحات الیاف دار گچی نوع -
5 نیوتـن بـر میلی مترمربـع )صفحه بـا ضخامت کمتـر از ۱8 

میلی متـر(
5/5 نیوتـن بـر میلی مترمربـع )صفحـه بـا ضخامت بیشـتر از 

میلی متـر(  ۱8
:TP GF-R1 صفحات الیاف دار گچی نوع -

8 نیوتن بر میلی مترمربع
:TP GF-2 صفحات الیاف دار گچی نوع -

۱0 نیوتن بر میلی مترمربع

تصویر 29.3: اجزای قابل اجرای سقف دکوراتیو )تاج و لبه نور مخفی و...(

تصویر 30.3: صفحات روکش دار گچی به صورت قوسی شکل پیش ساخته برای اجرا در سقف های دکوراتیو
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سایر مقاومت هایی که استاندارد سازی نشده اند
بـر  نیوتـن   7/5 بـا  مسـاوی  بزرگتـر  فشـاری  مقاومـت   -

بـع مر میلی متر
بـر  نیوتـن   2/2 بـا  مسـاوی  بزرگتـر  کششـی  مقاومـت   -

بـع مر میلی متر
- مقاومـت برشـی بـرای بارهـای یکنواخـت عمـود بر سـطح 

بزرگتـر مسـاوی بـا 3/5 نیوتـن بـر میلی مترمربـع
بـر  نیوتـن   25 بـا  مسـاوی  بزرگتـر  سـطحی  سـختی   -
میلی مترمربـع )بـرای وزن مخصوص هـای باالتر تـا 45 نیوتن 

میلی مترمربـع( بـر 
بـا 3800  بزرگتـر مسـاوی  االستیسـیته خمشـی  - مـدول 

میلی مترمربـع بـر  نیوتـن 
مصالـح سـاختمانی رده A2 )نسـوز(، بـدون تولیـد دود  ●

)S1( و بـدون چکـه کردن در شـعله های آتش )در پخش 
و گسـترش آتـش اثـری نـدارد( و سـاختار بـه صـورت 

یکپارچـه حفـظ خواهد شـد.
عملکـرد مناسـب در برابـر حریـق بعلـت وجـود فضاهای  ●

ناشـی از تبخیـرآب موجـود در صفحات )در حـدود ۱5% 
از جـرم حجمـی مصالـح گچی(

عایق بندی صوتی ساختمان ●
مقدار انبساط و انقباض در شرایط اب و هوایی )0/25 تا  ●

0/6 میلی متر در یک متر طول در تغییرات رطوبت هوای 
محیط به میزان 30%(.

فرآینـد اجـرای سـاده و راحـت بـه لحـاظ تنظیـم، برش،  ●
جداسـازی بـدون نیـاز بـه ابزارهـای خـاص امکان پذیـر 

می باشـد.
هنگامیکـه صفحـات بـه انـدازه کافـی ضخیـم بـوده و یـا  ●

چگالـی آنهـا بزرگتـر از ۱200 خواهد شـد، امـکان تولید 
لبه هـای متنـوع و مناسـب وجـود دارد.

صفحـات الیـاف دار گچـی بویـژه بواسـطه سـختی سـطحی 
خوبشـان و مقاومـت بـاال در برابر فرسـایش برای اسـتفاده در 
صفحـات کـف پیـش سـاخته اضافه شـده در بـاالی کف های 
کاذب / کـف قابـل دسترسـی مناسـب هسـتند )صفحاتـی با 

چگالـی ۱500 کیلوگـرم در متـر مکعـب(.

صفحات روکش دار گچی با مش تقویتی
ــده ای  ــالح ش ــی اص ــته گچ ــکل از هس ــات متش ــن صفح ای
ــه  ــک الی ــا ی ــای آن ب ــه لبه ه ــطوح و کلی ــه س ــتند ک هس
مــش تقویتــی از جنــس الیــاف شیشــه پوشــیده شــده اســت.

ــر روی  ــب ب ــت مناس ــا دق ــی و ب ــورت صنعت ــات بص صفح
ــوارد  ــد م ــوند. )مانن ــد می ش ــی تولی ــای صنعت ــوار نقاله ه ن
ــه از  ــوان نمون ــتاندارد EN 15283-1( به عن ــدرج در اس من
ــش  ــد آت ــات ض ــه صفح ــوان ب ــوالت می ت ــوع محص ــن ن ای
ــژه  ــوص بوی ــک ورق مخص ــوان ی ــه به عن ــود ک ــاره نم اش
ــای  ــی رود. ویژگی ه ــکار م ــق ب ــت حری ــاختار محافظ در س

ــد: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــن ورق ب ــردی ای عملک

ابعاد پنل برابراست با: ●
میلی متـر   ۱250 الـی   ۱200 بـا  برابـر  صفحـات  عـرض   -

شـد. می با
- ضخامت صفحات ۱2/5، ۱5، 20، 25 و 30 میلی متر می باشد.

می باشد.  میلی متر   2000 با  برابر  استاندارد  طول  مقدار   -
اگرچه برای پروژه های بزرگ و کاربری های خاص امکان تولید 

در طول و عرض های متفاوت و خاص امکان پذیر است.
مترمکعـب  - وزن مخصـوص در حـدود 800 کیلوگـرم در 

می باشـد.
- ویژگی هـای مکانیکـی بصـورت متغیـر می باشـد، به عنـوان 
مثـال مقاومت کششـی بـرای ضخامت صفحـات20 میلی متر 

و وزن مخصـوص حـدود 820 کیلوگـرم در متـر مکعب:
- در خصـوص بارهـای در جهـت عرضی)مخالـف( بـا الیـاف 

صفحـات برابـر بـا 4/9 نیوتـن بـر میلی مترمربـع
- در خصـوص بارهـای مـوازی با الیـاف صفحات برابـر با ۱/8 

نیوتـن بـر میلی مترمربع
رده بنـدی مصالـح سـاختمانی کالس A1 )نسـوز بـدون  ●

قابل سـوختن( اجـزای 
عملکـرد مناسـب محافظـت در برابـر حریق بعلـت وجود  ●

فضاهـای خالـی ناشـی از تبخیـر آب در هسـته گچی آن 
)در حـدود %20 از مـواد تشـکیل دهنـده هسـته گچی(

حداقـل ایجـاد تـرک و شـکاف در صفحـات و بـه همیـن  ●
دلیل امکان حفظ ایسـتایی باالی سیسـتم به همراه سـایر 
اجـزا در مواجـه طوالنـی مدت بـا حریق )دهیدراته شـدن 
فضاهـای خالـی آب تبخیـر شـده( را دارد )ادامـه عملکرد 
سـاختار به عنـوان یـک الیـه عایق حـرارت حتی بعـد از از 
دسـت دادن آب تبلـور فضاهـای خالـی در هسـته گچی(.

انبساط و انقباض کم در اثر تغییرات آب و هوایی ●
اجـرای سـاده و راحت بـه لحاظ تنظیم، برش، جداسـازی  ●

بـدون نیاز به ابزارهـای خاص امکان پذیر اسـت.

صفحات سیمانی
صفحـات سـیمانی مقاوم در برابـر آب بوده و بـرای کاربرد در 
مجـاورت فضای خارجـی )مانند نما( و همچنیـن در فضاهای 
داخلـی، بویژه در فضاهای عمومی مرطوب )مانند اسـتخرهای 
شـنا، سـونا، آشـپزخانه های صنعتی، سـرویس های بهداشتی، 
حمـام، مخـازن شستشـوی مصالـح، آزمایشـگاه ها( اسـتفاده 
می شـوند. به عنـوان نمونـه از ایـن نـوع صفحـات می تـوان به 
صفحـه سـیمانی آکواپنل AQUAPANEL کناف اشـاره نمود. 

به عنوان: کـه 
صفحـه سـیمانی داخلـی دارای ضخامـت ۱2/5 میلی متر  ●

بـوده و بـرای کاربـری داخلـی، پوشـش سـقف ها و یـا 
می شـود. اسـتفاده  دیوار هـا 

صفحه سـیمانی خارجـی دارای ضخامـت ۱2/5 میلی متر  ●
بـوده و در دیوارخارجـی، پوشـش نمـا ،سـقف  و یـا سـایر 

مـوارد مشـابه دیگـر در محیـط خارجی بـکار می رود.
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و  ● بوده  میلی متر  دارای ضخامت 22  سیمانی کف  صفحه 
به عنوان یک عنصر مرکب با الیاف معدنی با ضخامت 33 
میلی متر برای استفاده داخلی بکار می رود، همچنین به عنوان 

قطعات پیش ساخته سیمانی کف سازی نیز بکار می رود.
صفحه سیمانی متشکل از هسته ساخته شده از سیمان پرتلند 
بوده که پشت و روی صفحات و لبه های آن به وسیله مش الیاف 
شیشه تقویت شده است. لبه های طولی آن نیمه گرد و تقویت 
شده هستند. صفحات با کیفیت باال و با دقت مناسبی به صورت 
صنعتی در کارخانه تولید می شوند. به عنوان مثال ویژگی های 

صفحات سیمانی آکواپنل به شرح زیر می باشد:
ابعاد: ●

عرض صفحات 900 میلی متر می باشد.
ضخامت صفحات ۱2/5 میلی متر می باشد.

طول استاندارد صفحات ۱200 یا ۱250 میلی متر می باشد.
چگالـی در حالـت خشـک در حـدود ۱050 کیلوگـرم در  ●

مترمکعـب )نوع داخلـی( و ۱۱50 کیلوگـرم در مترمکعب 
)نـوع خارجی( می باشـد.

ویژگی های مکانیکی آن بستگی به جهت استفاده از ورق  ●
دارد، مقاومت خمشی در صورت اعمال نیرو عمود بر صفحه 
)در جهت طولی( برابر با 7 نیوتن بر میلی مترمربع می باشد.

بـرای نـوع داخلـی ضریـب نفـوذ ناپذیـری )در برابـر بخار  ●
آب( µ برابـر بـا 50 و بـرای نـوع خارجـی 66 می باشـد.

انبساط و انقباض کم در برابر تغییرات شرایط آب و هوایی  ●
میزان  به  بسته  و  می باشد   %  85 تا   %  65 محدوده  در 
و  )نوع داخلی(  متر طول  میلی متر در هر  رطوبت، 0/25 
0/23  میلی متر در هر متر طول )نوع خارجی( متغیر است.

تغییر ضخامت در 65 % تا 85 % بسته به میزان رطوبت،  ●
0/۱ % برای نوع داخلی و 0/2 % برای نوع خارجی می باشد.

مصالـح سـاختمانی دارای دسـته بندی A1  )نسـوز بـدون  ●
اجـزای قابل احتـراق( می باشـد.

2.3.3 زیرسازی
بدالیل حفظ ایسـتایی سیسـتم، چنانچه اجزای سـاخته شـده 

از صفحـات بـا ضخامـت کم به سـطح زیرین خود چسـبیده یا 
بـا اتصـال مکانیکی متصـل نشـوند، نیازمند یک شاسی کشـی 
و نگـه دارنـده می باشـد. زیرسـازی و پوشـش آن تعیین کننده 
ویژگی هـای ایـن سیسـتم سـبک می باشـد )به عنـوان مثـال 
حفـظ ایسـتایی و کنتـرل تغییـر شـکل ایـن سیسـتم بـر اثـر 
بارهـای ثابت )اسـتاتیکی( و متحـرک )دینامیکـی((، از طرفی 
اجـرای اصولـی زیرسـازی و شاسی کشـی بـر روی عایق بنـدی 

صوتـی و مقاومـت در برابـر حریـق تاثیرگذار هسـتند.

سازه ها
سیستم های  برای  مصالح  نوع  متداول ترین  فوالدی  مقاطع 
ورقه های  نوع  از  کارخانه ای  صورت  به  که  می باشند  اجرایی 
نازک سردنورد شده مقاوم در برابر خوردگی ساخته می شوند. 
در  خالصه  بصورت  استانداردها  با  مطابق  مقاطع  مشخصات 
این  انواع  بیشتر  در عمل  که  است،  مرتب شده  جدول ۱5.3 
مقاطع بر اساس نوع کاربرد و جزئیات عملکردی آنها طبقه بندی 
را در یک سیستم  مقاطع  با سایر  ترکیب  قابلیت  و  می شوند 
دارند. مهمترین موضوع، دستیابی به ویژگی های یک سیستم 
برابر حریق،  در  مقاومت  عایق بندی صوتی،  رعایت  با  مناسب 
حفظ پایداری و غیره می باشد. امکان استفاده از طیف وسیعی 
از انواع سیستم های قابل اجرا که منطبق با شرایط و ضوابط 
وجود  روش  این  در  می باشند  نظر  مورد  ساختمان  و  پروژه 
برای  کناف  توسط  زیر  ویژه  سازه های  مثال  به عنوان  دارد. 

ساخت و ساز خشک معرفی می شوند:
ابعـاد  ● بـا  امـگا  یـا   Hat Chanel سـازه  محصـول:  نـام 

نـازک  بـرای طـرح سـقف های  )0/6×۱5×98( میلی متـر 
مـی رود. بـکار  )حداقـل ضخامـت( 

عایق  ● قابلیت  با   Resilient Channel سازه  محصول:  نام 
صوتی با ابعاد )0/6×27×60( میلی متر برای پوشش سقف.

مقطـع اتصـال منعطـف سینوسـی شـکل بـرای دیوارهای  ●
قوسـی شـکل مطابق بـا تصویـر 3۱.3

مقطـع CD60 محـدب و مقعر برای سـقف های قوسـی و  ●
گنبدی شـکل بـکار می رود.

تصویر 3۱.3: اجرای دیوار قوسی شکل با ضخامت ۱25 میلی متر با شاسی کشی با مقاطع سینوسی شکل کناف
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بـرای چارچـوب  ● بـا ضخامـت 2 میلی متـر   UA مقاطـع 
در هـای سـاخته شـده در محـل، بـا مقاومـت و پایـداری 

بیشـتر کاربـرد دارد.

آویزها، اتصاالت و ادوات مربوطه
در روش  اسـتفاده  مـورد  نـوع سیسـتم  اهمیـت  بـر  عـالوه 
سـاخت و سـاز خشـک، تجهیزات و ملزوماتی که برای انتقال 
بـار بـه ایـن سیسـتم یـا آویز ایـن سیسـتم به صورت سـقف 
کاذب بـه سـقف سـازه ای یـا اتصـاالت بیـن اجـزای سیسـتم 
و سـازه اصلـی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار هسـتند. کلیـه 

قطعـات ایـن سیسـتم بصـورت تکـی و بـه خوبـی بـه عضـو 
مربوطـه متصـل می شـوند، مشـابه ایـن حالـت کلیـه قطعات 
و عناصـر بـه ترتیـب بهم متصل شـده و کل سـاختار خشـک 
شـکل می گیـرد. در ایـن میـان؛ موضـوع اطمینـان از صحـت 
عملکـرد و بـرآورده شـدن ویژگی های مورد انتظار از سیسـتم 
صحیـح ایـن سـازه ها بسـیار حائز اهمیت اسـت. ایـن موضوع 
خصوصـا در مـورد اطمینان از ظرفیت باربری سیسـتم صادق 
می باشـد. در خصـوص اجتنـاب از ایـرادات اجرایـی، اجـزای 
سیسـتم توسـط تولید کننـده معرفی و تهیه می شـود و نباید 

بـا مصالح دیگـر جایگزین شـود.

جدول ۱5.3: نمونه مقاطع ساخته شده از ورق های فلزی برای ساختارهای دیوار و سقف

اسم طراحی شدهنمونه کاربردنوع سازه

ارتفاع مقاطع
)mm(

عرض
)mm(

ضخامت 
)mm(

C۱00500/6 استادC50/100/50

C60270/6سقفCD60/27/60

U75400/6دیوارU40/75/40

U27280/6سقفUD28/27/28

L50500/5گوشه
سقف

L50/50

W50500/5سقفW10/25/50/25/10

Z48402/0تیرچهZ40/48/40
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مهارها )ویژه اعضای توخالی(
مهارهای ویژه مورد استفاده در ساخت و ساز خشک به منظور 
اتصال اجزا و انتقال بار به آن ها می باشد، می بایست متناسب 
شود  گرفته  نظر  در  اتصال  سطح  مشخصات  و  مصالح  با 
خارجی،  دیوارهای  برای   .)۱6.3 جدول  جزئیات  با  )مطابق 
فــوالد  از  ساخته شده  مهـار  نـوع  از  می بایست  ویژه  بطور 
استفاده شود، مشابه حالت استفاده از میخ مهار فوالدی در 
)یا مواد ترکیبی( مجاز  از مهار پالستیکی  سقف ها. استفاده 
به منظور  آویزگیری  در  اتصال  عامل  که  همانطور  نمی باشد. 
اجرای سقف پوششی یا کاذب به سقف اصلی )سازه ای( یک 
نقش کلیدی دارد می بایست کارایی الزم در موقع اجرا را نیز 
داشته باشد. عالوه بر این می بایست به این نکته توجه شود 
که ظرفیت باربری آن تنها زمانی تضمین می شود که حداقل 
کیفیت الزم بتن مطابق با استانداردهای مربوطه رعایت شده 
باشد که در صورت نیاز و بسته به شرایط استفاده از موارد 
ویژه امکان پذیر است. اخذ تاییدیه ویژه برای اجرا در مناطق 

زلزله خیز الزامی است.

آویزهای سقف کاذب )معلق(
سقف  شاسی کشی  مقاطع  کاذب،  سقف  نوع  ساده ترین  در 
کاذب مستقیما به سطح مناسب اتصال سقف اصلی )سازه ای( 
توسط پیچ یا میخ مهار فوالدی متصل می شود. روش دیگر 
ارتفاع آویزگیری استفاده  به  با توجه  زیرسازی سقف کاذب 
شـده  ایجاد  تفـاوت  می باشد.  شونده  تنظیـم  آویـزهای  از 
نوع تنظیم شونده  اتصال  از  استفاده  به علت  این روش ها  در 
بین براکت یونیورسال )همچنین بوسیله عایق صوتی ساخته 
شده از الستیک حائــل "میراگرصوتــی"( و آویـزهای قابل 
تنظیم می باشد. در جدول ۱7.3 انواع آویزهای شرکت کناف 
بصورت اجمالی با ذکر حداقل ارتفاع ممکن آویزگیری با آن 
سیستم نشان داده شده است. ظرفیت باربری آویزها مطابق 

با استاندارد EN 13964 تعیین شده است.

آویزگیری  تجهیزات  و  صوتی  میراگر  یونیورسال  براکت های 
با سری نانیوس )Nonius( سیستم های معلق مقاوم در برابر 
بارهای جانبی هستند و در مواقعی که سقف کاذب در برابر 
قابل  می گیرد  قرار  زلزله  یا  باد  بار  از  ناشی  جانبی  بارهای 
دیوارهای  برای  همچنین  اتصاالت  این  می باشند.  استفاده 

پوششی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

قطعات اتصال
قطعات اتصال، بویژه در سقف های کاذب، از یک طرف برای 
به منظور  دیگر  از طرف  و  یکدیگر  به  طول  امتداد  در  اتصال 
اتصال مقاطع در جهت متعامد ) یا متقاطع( به یکدیگر در یک 
ردیف هم سطح از شبکه شاسی کشی کاربرد دارند، همچنین 
برای اتصال مقاطع غیـرهم سطـح در دو ردیف یا برای اجرای 
پله )شکست( در سقف از این قطعات اتصال استفاده می شود. 
جدول ۱8.3 بطور خالصه چند نمونه از مهمترین این قطعات 
را در سیستم کناف نشان می دهد. روش های بیشتری نیز به 
منظور اتصال مقاطع به یکدیگر وجود دارند، مانند؛ پیچ، پرچ، 

خم کردن.
اتصال پیچی بسیار مهم و کاربردی است به ویژه در سیستم 
برای  زلزله(.  )مانند  دینامیکی  بارهای  معرض  در  سقف های 
اتصال  در  اتصال  نقاط  )مانند  فلزی  مقاطع  مستقیم  اتصال 
دیوارهای  به  خودایستا  سقف های  در  پوششی  شاسی کشی/ 
جانبی( یا پیچ های اضافی اتصاالت یا آویزها به منظور اتصال 
به سقف سازه ای، بسته به ضخامت ورق فلزی، پیچ های فلزی 

سر تخت با نوک تیز یا سرمته دار استفاده شود.
بـرای اتصـال مقاطـع فـوالدی سـرد نـورد شـده ) نـه بـرای 
انتقـال نیـرو(، می تـوان از پرچ به عنـوان یـک جایگزین روش 
اسـتفاده از پیـچ، اسـتفاده نمـود یـا مقاطـع را بوسـیله خـم 
کـردن بـه یکدیگـر متصـل نمـود. اگرچـه عیـب عمـده ایـن 
روش ایـن اسـت کـه اتصال قابل برگشـت نبوده و جداسـازی 

بـدون تخریـب میسـر نمی باشـد.

جدول ۱6.3: عوامل اتصال ساخت و ساز خشک 

SubstrateAnchoring material

پیچ رول پالگبتن مسلح

میخ مهار فوالدی - سقف

پیچ رول پالگمصالح بنایی

پیچ چند منظورهسازه های زیرسازی فلزی
)اتصال به زیرسازی فلزی(

پیچ مخصوص ساخت و ساز
)اتصال به زیرسازی(

پیچ پروانه ای - اعضای توخالی
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جدول ۱7.3: عوامل آویزگیری از سقف اصلی

نمای کلی محصول جزییات محصول شرح ظرفیت 
kN باربری

حداقل ارتفاع 
mm آویزگیری

mi
n. 

mm

فاصله نانیوس 0.40 ۱30

mi
n. 

mm

چنگک نانیوس 0.40 ۱30

mi
n. 

mm

CD 60x27 آویز ترکیبی نانیوس برای 0.40 ۱30

mi
n. 

mm

CD 60x27 اتصال یونیورسال برای 0.40 ۱30

mi
n. 

mm

CD 60x27 قطعه اتصال آویز سیمی برای 0.25 ۱۱0

mi
n. 

mm

CD 60x27 آویز ترکیبی نانیوس برای 0.25 ۱۱0

mi
n. 

mm

قطعه اتصال آویز سیمی برای چوب 0.25 ۱۱0
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نمای کلی محصول جزییات محصول شرح ظرفیت 
باربری

حداقل ارتفاع 
آویزگیری

mm
قطعه اتصال مستقیم )براکت( 0.40 5-۱80

mm

قطعه اتصال مستقیم با الیه االستیک )براکت( 0.40 5-۱80

mmmm کلیپس 0.۱5 7-27

mm

گیره مهار مستقیم 0.25 up to ۱۱0

متصل کننده صفحات
دهنده هــا  اتصــال   EN 14566 اســتاندارد  اســاس  بــر 
ــح صفحــات  ــرای اتصــاالت مناســب مصال ــال ب ــوان مث به عن
بــه قــاب فلــزی شاســی کاربــرد دارند. در سیســتم ســاخت و 
ســاز خشــک از پیچ هــای مخصــوص ایــن سیســتم اســتفاده 
ــری خــاص خــود، پیچ هــای  ــر اســاس کارب می شــود، کــه ب
ــرای اتصــال صفحــات  ــژه ب ــز بوی ــوک تی ســر شــیپوری و ن
بــه زیرســازی اســتفاده می شــوند. همچنیــن صفحــات 
ــد.  ــی دارن ــای متفاوت ــه پیچ ه ــاز ب ــاوت نی ــح متف ــا مصال ب
ــی  ــه خیل ــاوت ک ــای متف ــا ویژگی ه ــاده ب ــوان دو م به عن
ســریع بهــم دوختــه می شــوند و در نتیجــه می بایســت 
ــردن  ــچ ک ــد پی ــم باشــد، فرآین ــک اتصــال محک بصــورت ی
ــه  ــزی از نقط ــازه های فل ــه س ــات ب ــال صفح ــور اتص به منظ
نظــر فنــی نســبتا پیچیــده اســت، بنابرایــن رعایــت مــوارد 
ــی  ــر الزام ــوارد زی ــده همچــون م ــد کنن ــای تولی و توصیه ه

اســت:
- در مناطقـی از سـقف های پوششـی، امـکان اتصـال الیـه 
پوششـی بصـورت مسـتقیم )بـدون شاسی کشـی( بـه سـقف 
اصلـی سـازه ای سـاخته شـده از تیر هـای چوبـی یـا ورق های 
عرشـه  سـقف های  مثـال  عنـوال  )بـه  دارد  وجـود  فـوالدی 

فـوالدی(. پیچ هـای مخصـوص سـاخت و سـاز خشـک بـا این 
هـدف نیز بـکار می روند. جـدول 3.۱9 انواع مختلـف پیچ های 
مورد اسـتفاده در سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک را با توجه 

بـه کاربـرد آنهـا نشـان می دهد.
ــال  ــری اتص ــت بارب ــان از ظرفی ــول اطمین ــور حص به منظ
ــق  ــل عم ــن، حداق ــزی زیری ــازی فل ــات و زیرس ــن صفح بی
ــود و  ــت ش ــت رعای ــی می بایس ــه شاس ــا در الی ــوذ پیچ ه نف
ــتر  ــد بیش ــاز نبای ــزان مج ــر از می ــا از یکدیگ ــه پیچ ه فاصل
ــی،  ــقف های پوشش ــر، س ــر بارب ــای غی ــرای دیواره ــود. ب ش
در  پیچ هــا  نفــوذ  میــزان  حداقــل  کاذب  ســقف های 
ــد.  ــر باش ــر از ۱0 میلی مت ــد کمت ــوالدی نبای ــازی ف زیرس
بنابرایــن طــول پیچ هــای مــورد اســتفاده در ســاخت و ســاز 
ــوذ در  ــق نف ــل عم ــا حداق ــب ب ــت متناس ــک می بایس خش

ــود. ــاب ش ــت ورق انتخ ــازی و ضخام زیرس
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جدول ۱8.3: سازه های اتصال زیرسازی سقف کاذب

جزییات محصول هدف / کاربرد 

قبل از نصب تا 90 درجه خم شود

اتصال دو ردیف سازه متعامد در دو تراز 
مختلف

در هنگام نصب خم شود

برای اتصال از یک طرف در سازه های واقع در 
دو تراز مختلف

اتصال دو ردیف سازه متقاطع در یک تراز 
ارتفاع

نقاط کمانش پیش فرض
خم شود

نقاط مورد نیاز کمانش

اتصال دو ردیف سازه متقاطع در یک تراز

اتصال طولی سازه های سقفی قابل تنظیم در 
زاویه های دلخواه

اتصال طولی دو پروفیل با زاویه 90 درجه
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جدول ۱9.3: انواع پیچ های اتصال الیه های پوششی به زیرسازی فلزی

نوع پیچ مشخصات کاربرد
TN پیچ اتصال صفحات گچی به سازه کناف دارای نوک تیز و انتهای مخروطی شکل و قابلیت 

عبور از زیرسازی فلزی به ضخامت )تا( 0/7 
میلی متر را دارد.

TB پیچ اتصال صفحات گچی به سازه کناف دارای نوک سر مته دار و انتهای مخروطی شکل و 
قابلیت عبور از زیرسازی فلزی به ضخامت بیشتر از  

0/7 میلی متر تا 2/25 میلی متر را دارد.
SN پیچ اتصال صفحات سیمانی به سازه 

کناف 
نوک تیز و انتهای مخروطی شکل با زاویه )کونیک 
دار( با قابلیت نفوذ کمتر به دلیل عدم خرد شدگی 
صفحات و برای عبور از زیرسازی فلزی به ضخامت  

0/7 میلی متر می باشد.
XTN پیچ خودکار با نوک بسیار تیز با نفوذ 

باال 
در صفحات روکش دار گچی با وزن مخصوص 
بیشتر و با قابلیت نفوذ به زیرسازی فلزی به 

ضخامت 0/7 میلی متر را دارد.
Vidiwall پیچ نوک تیز با نوک فرز دار )برنده 

به منظور نفوذ بیشتر(
دارای انتهای مخروطی شکل، برای اتصال پنل های 

گچی الیاف دار به زیرسازی فلزی تا ضخامت 0/9 
میلی متر می باشد.

پیچ شیپوری جهت اتصال پنل گچی الیاف دار با لبه فابریک

®AQUAPANEL
 Maxi Screw SN

)55/39/25(

برای اتصال صفحات سیمانی  برای اتصال پنل سیمانی به زیرسازی فلزی تا 
ضخامت 0/7 میلی متر است.

®AQUAPANEL
Maxi Screw SB )39/25(

برای اتصال صفحات سیمانی  به زیر سازی کناف تا 0/7 میلی متر و بیشتر از 0/7 
تا 2/5 میلی متر کاربرد دارد.

®AQUAPANEL
Floor Screw )21( 24

اتصال صفحات پیش ساخته سیمانی 
الیاف دار برای کف سازی 

انتهای مخروطی، برای اتصال انتهای لبه های 
صفحات کف به یکدیگر کاربرد دارد.

3.3.3 مصالح عایق
مصالـح عایـق بـکار رفتـه در سـاخت و سـاز خشـک بـرای 
بهبـود عایق بنـدی حرارتـی، صوتـی و جـذب کننـده صـدا 
در سیسـتم های جـاذب صـدا اسـتفاده می شـود، بـرای مثال 
عایـق صوتـی مورد اسـتفاده در کف سـازی همزمـان به منظور 
بهبـود مقاومـت اجـزای سـاختمان در برابر حریـق از ترکیب 
مصالحـی چـون صفحـات و مـواد معدنـی اسـتفاده می شـود. 
الزامـات اینگونـه سیسـتم ها با توجه بـه نـوع کاربری های آن 

متفـاوت می باشـد.
در عایق بنـدی حرارتـی، ضریـب هدایـت حرارتـی )λ( نقـش 
اساسـی دارد. هنگامیکـه به عنـوان عایـق صوتی مد نظر باشـد 
ضریـب جـذب صـوت بسـته به سـاختار منافـذ باز مـواد عایق 
تعییـن کننـده می باشـد، و در هنگام محافظـت در برابر حریق 

خاصیـت اشـتعال پذیـری مـواد در برابـر حریق تعییـن کننده 
اسـت. در معمـاری فضاهـای داخلـی سـاختمان، اجـزا عمدتـا 
بـر اسـاس خـواص و الزامـات صوتـی و محافظـت حریـق ارائه 
می شـوند. بـه همین دلیـل در اکثریت قریب به اتفـاق موارد از 
مواد عایق الیاف معدنی )پشـم سـنگ و پشـم شیشه( استفاده 
می شـود. ایـن مـواد عایـق بـه صـورت بهینـه هـر دو مـورد را 
بـرآورده می سـازند. آنهـا دارای منافذ باز هسـتند و ویژگی های 
جـذب صـوت باالیـی را میسـر می سـازند و عموما از نـوع مواد 
نسـوز هسـتند. خصوصیـات صفحـات، مـواد صفحـات، وزن و 
چگالـی، عملکـرد ایسـتایی و سـایر مـوارد بـه میـزان زیـادی 
وابسـته بـه فرایند تولید محصـول، متفاوت می باشـد و براحتی 
میتـوان آن را بـا توجـه بـه نیازهای فنـی و الزامات وابسـته به 

کاربـری آن تطبیق داد. 
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پالســتیک های ســلولی )پلــی اســتایرن، پولــی اورتــان، 
فنــول رزیــن( بــرای کاربــری عایق بنــدی حرارتــی مناســب 
ــاختارهای  ــه س ــک ب ــیار نزدی ــا بس ــی آنه ــتند. ویژگ هس
ــی  ــاری خوب ــت فش ــن از مقاوم ــد و همچنی ــلولی می باش س
ــده از  ــاخته ش ــلولی س ــتیک س ــتند. پالس ــوردار هس برخ
پلــی اســتایرن، پلــی اورتــان و فنــول رزیــن قابــل اشــتعال 
هســتند. ورق هــای پلــی اســتایرن فشــرده بــرای عایق بنــدی 
ــه ای  ــدای کوب ــف )ص ــراد در ک ــردد اف ــی از ت ــدای ناش ص
ــق  ــواد عای ــند. م ــب می باش ــراد( مناس ــردد اف ــی از ت ناش
ــری  ــت ۱0 میلی مت ــا ضخام ــری ب ــا مت ــه ای ی ــورت ورق بص
ــق  ــر )عای ــا 240 میلی مت ــتیکی( ت ــق آکوس ــات عای )صفح

فشــرده ســقف شــیروانی ها( عرضــه می شــوند.

4.3.3 سایر محصوالت
از جملـه مهمترین محصوالت این بخش در سیسـتم سـاخت 

و سـاز خشـک، می توان به مـوارد زیر اشـاره نمود:

چسـب آب بنـدی خمیـر آکوسـتیکی، نـوار عایـق بـرای  ●
پـر کـردن محل هـای اتصـال و درزهـا در سـاخت و سـاز 
خشـک و یکدسـت شـدن مقاطـع بـرای تضمیـن عایـق 
بـودن درزهـا )عایق بنـدی صوتـی( بـا زیرسـازی ناهموار، 
یـک الیـه خمیـر آب بنـد می بایسـت به عنـوان پرکننـده 

بـکار رود. )تصویـر 32.3(
مصالـح درزگیـر بـرای پـر کـردن درز صفحـات و اتصـال  ●

یـراق آالت )ماننـد سـر پیچ هـا(
نـوار تقویتـی درزگیـری بـرای تقویت محـل درزهـا، برای  ●

حصـول اطمینـان از عـدم ایجـاد تـرک در سیسـتم های 
حسـاس )در محـل درزهـا( بهتـر اسـت از نـوار درزگیـر 

کاغـذی اسـتفاده شـود.
ماسـتیک )مصالـح پوشـش نهایـی( بـرای حصـول کیفیت  ●

بـاالی کار و رسـیدن به سـطحی صـاف و یکدسـت و آماده 
سـازی سـطح بـرای اجرای پوشـش نهایـی یا رنـگ کاربرد 

دارد )تصویـر 33.3(
مصالـح چسـبنده برای اجـرای دیوار پوششـی و اتصال به  ●

دیوار موجـود کاربرد دارد.
چسـب و پوشـش اولیه به عنوان یک مـش )عامل یکپارچه  ●

سـاز( برای الیه های نمـا عمل می نمایـد. همچنین مصالح 
مخصـوص ماننـد تجهیـزات و لـوازم بهداشـتی و غیره؛ که 
بـه لحـاظ کاربـردی باعـث بهبود سیسـتم های سـاخت و 

سـاز خشـک می شوند.

تصویر 33.3: اجرای محصول readygips با دستگاه و پرداخت سطح

تصویر 32.3: اجرای خمیر عایق صوت بر روی بیرون آمدگی 
)شیار( پشت رانر و پشت بند قاب فلزی
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طراحی لرزه ای سیستم های غیرسازه ای1 درساخت و ساز خشک  تاتیانا پالی، دومنیک هرفورت، لویجی فیورینو، رافائل لندولفو4

در حـال حاضـر مجامـع فنـی و علمـی بین المللـی بـر اهمیـت طراحـی لـرزه ای مناسـب اجـزای غیرسـازه ای واقفنـد. زلزله های 
پیشـین بیانگـر آسـیب پذیری اجـزای غیرسـازه ای در برابـر  لرزه هـای بـا شـدت نسـبتاً کـم هسـتند و به ما نشـان دادند کـه وارد 
آمـدن آسـیب یـا فروریختـن اجـزای غیرسـازه ای می توانـد خسـارات شـدیدی بـه لحـاظ اقتصـادی و جانـی داشـته و عملکـرد 
مؤثرتریـن سـاختمان های را محـدود نمایـد. بـا ایـن وجـود، موضـوع اجـزای غیرسـازه ای نسـبت به اجزای سـازه ای اصلـی کمتر 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه، بـه نحـوی که ایـن کم توجهـی باعث عدم توسـعه و تدویـن ضوابط ویـژه طراحی بـرای این اجـزا )که 

بعضـا دارای حجـم قابل توجهی در سـاختمان هسـتند( شـده اسـت. 
در این چارچوب، ساخت وسـاز خشـک و سـبک با اسـتفاده از مقاطع فوالد سـرد نورد شـده، جایگزین مناسـبی برای سیستم های 
ساخت وسـاز رایـج بـرای کاربردهـای غیرسـازه ای در نواحـی زلزله خیـز اسـت. در واقـع، ایـن سیسـتم بـه دلیـل سـبک بـودن و 
صلبیـت ناچیـز، رفتـار لـرزه  ای خوبـی را در زمـان زلزلـه تضمیـن می کنـد. بـه همیـن دلیـل، در این فصل بـه تفصیل به مسـائل 
و روش هـای مرتبـط بـا طراحـی لرزه ای و غیرلرزه ای سیسـتم های ساخت وسـاز خشـک غیرسـازه ای خواهیم پرداخـت. همچنین 
رفتـار لـرزه ای ایـن سیسـتمها به لحـاظ علل، نوع و تبعات آسـیب ها مورد بررسـی قرارگرفتـه و الزامات عملکردی لـرزه ای اجزای 

غیرسـازه ای بـر اسـاس فلسـفه طراحـی با هدف » سـطح عملکـرد قابلیت اسـتفاده بـی وقفه« در سـاختمان، ارائه خواهد شـد.
امـا ممکـن اسـت سـطوح باالتر عملکردی )غیرسـازه ای( بـرای محدود کردن آسـیب وارد آمده بر سـاختمان یا حصـول اطمینان 
از عملکـرد خدمـت رسـانی بـدون وقفـه ی سـاختمان پـس از وقـوع زلزلـه، نیاز باشـد. در این راسـتا مطابـق اسـتانداردهای حال 
حاضـر، اقدامـات تعدیـل آسـیب با هـدف کاهش خطـرات دیوارهای جداکننده فوالدی سـبک و سـقف های کاذب بطور گسـترده 
بـه تصویـر کشـیده شـده اند. افـزون بر ایـن، فعالیت های پژوهشـی جـاری )به طور خـاص به منظور اهـداف آزمایشـگاهی( جهت  
شناسـایی ضعف هـای طراحـی اجزای غیرسـازه ای، نشـان داده شـده اند. نهایتـاً یک مثال طراحی به منظور روشـن شـدن رویکرد 

طراحـی لرزه ای فعلی ارائه شـده اسـت.

1.4 اهمیت اجزای غیرسازه ای

اهمیت  بر  بین المللی  علمی  و  فنی  مجامع  حاضر  حال  در 
طراحی لرزه ای مناسب اجزای غیرسازه ای واقفند. مشاهده ی 
عملکرد آنها پس از وقوع برخی زلزله ها، چون آالسکا 1964، 
و  نورتریج 1994  پیترا 1989،  لوما  سان فرانسیسکو 1971، 
این موضوع مورد توجه قرار  موجب شد  کوبه 1995 ]4.1[، 
گیرد. این وقایع لرزه ای بیانگر آسیب پذیری اجزای غیرسازه ای 
در برابر زلزله های با شدت نسبتاً کم بودند و به ما نشان دادند 
که وارد آمدن آسیب یا فروریختن اجزای غیرسازه ای می تواند 
اجتماعی  زیان های  و  اقتصادی  لحاظ  به  شدیدی  پیامدهای 
محدود  را  مهم  ساختمان های  عملکرد  قابلیت  باشد،  داشته 
باشد. انسان داشته  برای  قابل مالحظه ای  نیز خطر  و  نماید، 

با این وجود اجزای غیرسازه ای )به نسبت اجزای سازه ای( در 
ساختمان، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. و این فقدان، باعث 
بروز مشکالت اساسی در ساختمان ها شده است )تصویر 1.4(. 

و  غیرسازه ای  اجزای  لرزه ای  عملکرد  خصوص  در  متاسفانه 
اثر آنها بر رفتار ساختمان، شناخت کمی وجود دارد، چراکه 
میان  ارتباط  با  رابطه  در  ویژه  دستورالعمل های  و  اطالعات 
تبعات آسیب های غیرسازه ای و واکنش سازه بسیار محدودند. 
را  کمبود ها  این  بایستی  که  دارد  وجود  دالیلی  اینحال،  با 

جبران نماییم.
نخســت اینکــه، هــدف اصلــی طراحــی لــرزه ای سیســتم ها و 
اجــزای غیرســازه ای، کاهــش ریســک تلفــات و آســیب های  
ــرو  ــا ف ــات ی ــر صدم ــاختمان در اث ــاکنین س ــه س ــی ب جان
ــکان  ــه، ام ــرای نمون ــت. ب ــازه ای اس ــزای غیرس ــن اج ریخت
دارد فروریختــن جداکننده هــا و ســقف ها موجــب خطــر 
ســقوط مصالــح )آوار( شــده و مانــع از خــروج ایمــن از 
ســاختمان و عملیــات امــداد و نجــات حیــن و بعــد از زلزلــه 

ــر 2.4(. ــود )تصوی ش

1 سیستم هایی که جزو قاب اصلی سازه نیستند، مانند سقف های کاذب، دیوارهای جداکننده و سایر تجهیزات )م.(.
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تصویر 2.4: فروریختن اجزای غیرسازه ای در یک انبار، زلزله ی آبروز سال 2009، الکویال، ایتالیا

تصویر 1.4: فروریختن اجزای غیرسازه ای در یک ساختمان مسکونی، زلزله ی آبروز سال 2009، الکویال، ایتالیا
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کل  از  باالیـی  درصـد  غیرسـازه ای  اجـزای  عـالوه،  بـه 
سـرمایه گذاری اقتصـادی مـورد اسـتفاده در یـک سـاختمان 
بـه خـود اختصـاص می دهنـد. ایـن جنبـه از کار بخصـوص 
در سـازه های خاص تـر شـهری کـه در آن هزینـه ی اجـزای 
غیرسـازه ای از هزینه ی دیگر انواع سـاختمان ها بیشـتر است، 
نمـود پیـدا می کنـد ]4.1[. میـزان هزینه اجزای غیرسـازه ای 
در کل هزینـه سـاختمان های تجـاری، یعنی دفاتـر، هتل ها و 
بیمارسـتان ها، در مطالعات پیشـین مورد بررسـی قرار گرفت. 
تصویـر 3.4 براسـاس مطالعات ویتاکر و سـونگ ]4.2[ اجزای 
غیرسـازه ای که به شـکل اجـزای معماری، مکانیکـی و برقی، 
محتویـات و مبلمـان سـاختمان در نظـر گرفتـه می شـوند، 
تـا   82( ساخت وسـاز  اصلـی  هزینه هـای  درصـد  بیشـترین 
92 درصـد( را در مقایسـه بـا هزینه ی سیسـتم های سـازه ای 
)8 تـا 18درصـد( شـامل می شـوند. بـه عـالوه، ارزش اجـزای 
غیرسـازه ای بویژه با در نظر گرفتـن تجهیزات و محتویات آن، 
در برخـی از انـواع سـاختمان  ها )نظیـر کتابخانه هـا، موزه هـا 
و آزمایشـگاه های دارای تکنولـوژی سـطح بـاال( افزایـش قابل 
مالحظـه ای می یابـد، در این سـاختمان ها خسـارت ناشـی از 
اجـزای غیرسـازه ای می تواند قابـل توجه بـوده و گاهاً حتی از 

هزینه هـای جایگزینـی سـاختمان فراتـر رود ]4.3[.
بنابرایــن، زلزله هــای اخیــر نشــان دادنــد کــه عمومــاً  
آســیبی  ســازه ای  نظــر  از  آســیب دیده  ســاختمان های 

ــد، بلکــه آســیب های غیرســازه ای قابــل مالحظــه ای  ندیده ان
ــرای آنهــا گــزارش شــده و در نتیجــه عملکــرد خــود را از  ب
ــب، بایســتی طراحــی  ــن ترتی ــه ای ــد ]4.4[. ب دســت داده ان
لــرزه ای فراتــر از حداقــل الزامــات طراحــی )بــه جهــت حفظ 
ــای  ــر زیان ه ــه اکث ــرد، چــرا ک ــی( صــورت پذی ــی جان ایمن
اقتصــادی وارد بــر ســاختمان ها در اثــر هزینه هــای مســتقیم 
ــای  ــازه ای و هزینه ه ــیب های غیرس ــرات آس ــی از تعمی ناش
غیــر مســتقیم ناشــی از وقفــه کاربــری ســاختمان تــا خاتمــه 
تعمیــرات آنهــا می باشــد. ایــن مســئله  در ارتبــاط بــا برخــی 
ســاختمان های ضــروری )همچــون ایســتگاه های پلیــس 
ــران(  ــت بح ــز مدیری ــتان ها و مراک ــانی، بیمارس و آتش نش
ــه  ــرای بازگشــت ب ــات الزم ب ــه خدم ــی دارد ک ــش حیات نق

ــر 4.4(. ــد )تصوی شــرایط قبــل از بحــران را برعهــده دارن
از آنجـا کـه آوار شـدن یـا وارد آمـدن آسـیب بـه اجـزای 
غیرسـازه ای ) نسـبت به آسـیب های وارد بر اجزای سـازه ای( 
می تواند زیان بسـیاری را به سـاختمان وارد نماید،  توسـعه ی 
اقدامـات حفاظتـی بـا هـدف کاهـش خطـرات و سـاماندهی 
بـه  غیرسـازه ای  اجـزای  و  سیسـتم ها  آسـیب دیدگی های 
یکـی از مهم تریـن مسـائل تبدیـل شـده اسـت. بدیـن منظور 
از ابتـدای مرحلـه طراحـی، داشـتن طراحـی لرزه ای مناسـب 
هـم برای اجـزای سـازه ای و هم غیرسـازه ای، ضروری اسـت.

دفـاتر هتل ها بیمارستان ها
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سیستم هاى سازه اى محتویات و اجزاى غیرسازه اى

تصویر 3.4: نحوه توزیع سرمایه در ساختمان های عمومی - تجاری ]ویتاکر و سونگ )2009([
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2.4 تعریف و دسته بندی

اجــزای غیرســازه ای بــه آن دســته از سیســتم ها و المان هــای 
ــه  ــاختمان گفت ــه س ــل ب ــا متص ــاختمان و ی ــود در س موج
ــی  ــا جانب ــی ی ــر ثقل ــتم بارب ــی از سیس ــه بخش ــود ک می ش
ــر  ــودن اث ــاظ نم ــه لح ــر 5.4( ]4.3[. اگرچ ــند )تصوی نباش
ــرزه ای  ــازه ای در پاســخ ل ــت اجــزای غیرس ســختی و مقاوم
نیــاز نبــوده و متعاقبــاً بــرای مقاومــت در برابــر بارهــای ثقلی 
ــه وزن  ــا از آنجاییک ــود، ام ــه نمی ش ــی در نظــر گرفت و جانب
ایــن اجــزا بــه سیســتم ســازه ای موجــود منتقــل می شــود، 
منحصــرا بایســتی اجــزای  غیرســازه ای در طراحــی لحــاظ 

گردنــد.
بـا ایـن وجـود، ممکـن اسـت برخـی سیسـتم ها و اجـزای 
غیرسـازه ای بـا سـازه اندرکنـش داشـته باشـند و در نتیجـه 
اثـرات قابـل توجهـی بـر پاسـخ لـرزه ای آن تحمیـل نماینـد، 
بـرای نمونـه در رابطـه بـا دیوارهـای ُصلـب غیرسـازه ای کـه 
تبدیـل  بـار جانبـی  انتقـال  از مسـیر  بـه بخشـی  می توانـد 
شـود، ایـن موضـوع صـادق اسـت )تصویـر 6.4(. بطـور ویژه، 
دیوارهـای جداکننـده میان قابـی )کـه توزیع منظمـی هم در 
پـالن و هـم در ارتفـاع سـازه دارنـد(، می تواننـد بطـور قابـل 
مالحظـه مقاومـت و سـختی جانبـی سـازه را افزایـش دهند، 
در عیـن حـال دیوارهـای جداکننده میان قابـی نامنظم اغلب 

می تواننـد بـا ایجـاد تغییرات منفی در پاسـخ لـرزه ای، منجر 
بـه عملکـرد نامطلـوب سـازه شـوند ]4.5[. بنابرایـن، جهـت 
اطمینـان از طراحـی مناسـب، الزم اسـت کـه یـک ارزیابـی 
دقیـق از اثـرات واقعـی سیسـتم ها و اجـزای غیرسـازه ای در 

عملکـرد لـرزه ای سـازه صـورت پذیرد.
دسـته بندی سیسـتم ها و اجـزای غیرسـازه ای دائمـاً در حـال 
تکامـل بـوده چـرا کـه نیازهای روزافـزون بخش ساخت وسـاز 
و پیشـرفت خالقانـه ی فنـاوری نیازمنـد سیسـتم هایی اسـت 
کـه بطـور فزآینـده بهینـه شـوند. بـا ایـن وجـود، چندیـن 
دسـته بندی در متـون و مقـاالت پیشـنهاد شـده اسـت، کـه 
و  براسـاس عملکـرد سیسـتم های سـازه ای  آنهـا  مهم تریـن 
اجـزای غیرسـازه ای و ]4.3[، حساسـیت آنهـا بـه پارامترهای 

مختلـف پاسـخ سـازه فراهم شـده اند ]4.7[: 
یـک دسـته بندی کامـل از سیسـتم ها و اجـزای غیرسـازه ای 
در FEMA E-76 آمـده اسـت]4.6[، در این گـزارش، المان ها 
براسـاس عملکـرد به سـه دسـته ی زیر دسـته بندی شـده اند 

:)7.4 )تصویر 
اجزای معماری ●
تجهیزات برقی و مکانیکی ●
اثاثیه و مبلمان ساختمان ●

تصویر 4.4: آسیب وارد بر اجزای غیرسازه ای در یک ساختمان دولتی، زلزله ی آبروز سال 2009، الکویال، ایتالیا
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گــروه اول شــامل: دیوارهــای جداکننــده داخلــی، ســقف های 
ــاخته  ــات پیش س ــا1، صفح ــای نم ــل، دیواره کاذب و متص
کنســولی  الحاقــی  قطعــات  و  دیگــر  نماهــای  انــواع  و 
ــاه  ــا، جان پن ــرده و حفاظ ه ــا، ن ــد: بالکن ه ــره ای( )مانن )ط
و دودکش هــا( و چیدمــان معمــاری. گــروه دوم، اجــزای 
بخــار،  از: دیگ هــای  عبارتنــد  الکتریکــی  و  مکانیکــی 
ــازی،  ــازن ذخیره س ــی، مخ ــتم های لوله کش ــا، سیس پمپ ه
ــرمایش و  ــش، س ــزات2 )گرمای ــع، تجهی ــه و توزی ــط لول خ
ــه برقــی، ترانســفورماتورها و  ــه مطبــوع، آسانســور و پل تهوی

ــنایی. ــایل روش وس
ــاختمان  ــان س ــات و مبلم ــوم، محتوی ــروه س ــی از گ نمونه های
عبــارت اســت از: قفســه های کتابخانــه، قفســه های انبــار صنعتــی، 
قفســه های بایگانــی، تجهیــزات صنعتــی، داربســت های انبارهــا 

ــزات خــاص. و تجهی
کـه  را  دائمـی  تعبیه شـده ی  بخش هـای  دسـته بندی،  ایـن 
ممکـن اسـت بـه عنـوان المان هـای متعلـق بـه سـاختمان 
و  معمـاری(  اجـزای  نمونـه،  )بـرای  گرفتـه شـوند  نظـر  در 
آنهایـی کـه بـرای خدمـات خاصی مـورد نیازند )بـرای نمونه، 
تجهیـزات مکانیکـی و الکتریکـی(، در بـر می گیـرد. از سـوی 
دیگر، سـاکنین سـاختمان در فضای خانه  اثاثیـه و تجهیزات 
رفاهـی، تزیینـی و کاربـری نصـب و اسـتفاده می کننـد کـه  
ایـن وسـایل و تجهیـزات بـه عنـوان اجـزای غیر سـازه ای در 
نظـر گرفتـه می شـوند. دسـته بندی دوم از بحـث کنونـی مـا 
خـارج اسـت اگـر چـه در دسـتورالعمل های خـاص، مـوارد 

بیشـتری بـرای آن موجـود اسـت. 
پاسـخ لـرزه ای سیسـتم ها و اجـزای غیرسـازه ای عمدتاً تحت 
تأثیـر حساسـیت آن اجـزا بـه چندیـن پارامتر وابسـته اسـت 

]4.7[. مطابـق بـا ASCE/SEI 41-13 سیسـتم ها و اجـزای 
گـروه  سـه  بـه  خـود  لـرزه ای  پاسـخ  براسـاس  غیرسـازه ای 

می شـوند: تقسـیم 
اجزای حساس به تغییرشکل ●
اجزای حساس به شتاب ●
اجزای حساس به تغییرشکل و شتاب ●

اثـر  در  تغییرشـکل  بـه  حسـاس  اجـزای  و  سیسـتم ها 
تغییرشـکل سـازه کـه از طریـق نقـاط اتصـال در حـرکات 
مختلـف بـه اعضـای سـازه ای و غیرسـازه ای اعمال می شـود، 
آسـیب پذیر بـوده و در معرض آسـیب دیدگی قـرار می گیرند. 
بطـور کلـی تغییرشـکل سـازه بـا تغییـر مـکان جانبـی طبقه 
سـنجیده می شـود، ایـن معیـار به شـکل تغییر مـکان جانبی 
نسـبی بیـن دو طبقه ی مجـاور تعریف می شـود )تصویر 8.4(. 

تصویر 6.4: میان قاب های مصالح بنایی در یک قاب بتن آرمه

تصویر 5.4: اجزای سازه ای و غیرسازه ای در یک ساختمان متداول

1 Curtain Walls 2 HVAC



86

تصویر 7.4: دسته بندی سیستم ها و اجزای غیرسازه ای

تصویـر 9.4: اجـزای حسـاس بـه شـتاب: واژگونی قطعـات 
الغـر و لغزش اجسـام فشـرده

تغییر  تغییرشکل: تعریف  به  حساس  8.4: اجزای  تصویر 
مکان نسبی بین طبقه ای

تغییر مکان جانبى نسبى طبقه

واژگونى
قطعات الغر

برکنش

لرزش اجسام
چاق (کوتاه)

مرکز
ثقل مرکز

ثقل

نمونه هایـی از ایـن دسـته بندی، دیوارهـای خارجـی نمـا و 
دیوار هـای داخلـی فضاها هسـتند که به شـکلی بسـیار مقاوم 
بـه سـازه وصـل شـده اند، معمـوالً سیسـتم های لوله کشـی از 
طبقـه ای بـه طبقـه ی دیگر و در مسـیری مسـتقیم و عمودی 

کشـیده می شـوند.
اثـر نیروهـای  سیسـتم ها و اجـزای حسـاس بـه شـتاب در 
داخلـی ناشـی از حرکـت زمیـن در زمـان زلزله، آسـیب پذیر 
اجـزای  قـرار می گیرنـد.  و در معـرض آسـیب دیدگی  بـوده 

غیرسـازه ای ارتفـاع یـا جـرم زیـادی دارنـد و ممکـن اسـت 
دچـار واژگونـی یا لغزش نیز شـوند )تصویـر 9.4(. نمونه هایی 
از ایـن مـوارد، المان هـای معلـق، تجهیـزات متصل شـده بـه 

طبقـات، جـان پناه هـا و دودکش هـا هسـتند.
سازه  تغییر شکل  به  هم  که  غیرسازه ای  اجزای  و  سیستم ها 
به  حساسیت  اساس  بر  حساس اند،  داخلی  نیروهای  هم  و 
تغییرشکل یا شتاب دسته بندی می شوند. با این حال، ممکن 
است یک مد یا شکل اصلی پاسخ رفتار لرزه ای در این اجزا در 

حرکات زمین در لرزه حرکات زمین در لرزه
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تصویر 11.4: دیوارهای داخلی با صفحات گچی و عایق کنافتصویر 10.4: دیوارهای جداکننده سنگین و صلب داخلی

]ASCE/SEI 41-13 (2013([ جدول 1.4: حساسیت پاسخ دیوارهای جداکننده و سقف ها

حساس به تغییرشکلحساس به شتاباجزای معماری
دیوارهای جداکننده

پاسخ اولیهپاسخ ثانویهسنگین
پاسخ اولیهپاسخ ثانویهسبک

سقف ها
پاسخ اولیهسقف های کاذب خود ایستا

پاسخ اولیهسقف های کاذب با صفحات گچی
پاسخ اولیهپاسخ ثانویهسقف های کاذب گچی و توفال

پاسخ اولیهپاسخ ثانویهسقف های کاذب مشبک آکوستیک )جاذب صوت(

نظرگرفته شود، یعنی حساسیت به تغییر شکل یا حساسیت 
اجزای  به عنوان  دیوارهای جداکننده  نمونه،  برای  به شتاب. 
حساس به شتاب و حساس به تغییر شکل تعریف می شوند اما 

در درجه ی اول حساس به تغییرشکل اند.
ایـن فصـل دربردارنده ی مباحث طراحی لـرزه ای و غیرلرزه ای 
رایج تریـن  بـر  و  اسـت  خشـک  ساخت وسـاز  سیسـتم های 
اجـزای معماری غیرسـازه ای کـه همان دیوارهـای جداکننده 
و سـقف ها هسـتند، تمرکز دارد. جدول 1.4 حساسـیت پاسخ 

ایـن المان هـا را نشـان می دهـد ]4.7[.
در استاندارد ASCE/SEI 41-13، دیوارهای جداکننده داخلـی 
به عنوان دیوارهـای جداکننده ی عمودی غیرباربری که مـوجب 
تقسیم فضای داخلی ساختمان می شوند، تعریف شده اند ]4.7[. 
ممکن است دیوارهای جداکننده داخلی بسته به وزن اجزای 

تشکیل دهنده به شکل زیر دسته بندی شوند:
دیوارهای جداکننده سنگین ●
دیوارهای جداکننده سبک ●

دیوارهای جداکننده سنگین معموالً از مصالح بنایی مسلح یا 

غیرمسلح ساخته می شوند )تصویر 10.4(، و می توانند دیوارهای 
جداکننده قدی1 یا تمام ارتفاع باشند. هرچند که آنها به عنوان 
اجزای غیرسازه ای تعریف می شوند، اما توصیه می شود که در 
آنها  باشند چراکه  نیروی جانبی سهیم  به  سیستم های مقاوم 
می توانند تأثیر قابل مالحظه ای بر پاسخ لرزه ای کلی ساختمان 
سنگین  جداکننده  دیوارهای  وزن  کلی  بطور  باشند.  داشته 
دیوارهای   .]4.8[ است  مترمربع  بر  کیلونیوتن  از 0/50  بیش 
بر  فلزی که  یا قاب سبک  از چوب  جداکننده سبک معموالً 
آن یک یا چند پوشش گچی یا سیمانی نصب گردیده تشکیل 
فوالدی  قاب  یک  از  سبک  جداکننده  دیوارهای  است.  شده 
شامل تکیه گاه قائم با مقطع C شکل )استاد( که در فواصل 
300، 400، 600 میلی متر از مرکز هم نصب می شوند، تشکیل 
)رانر(  شکل   U مقاطع  با  افقی  اعضای  روی  بر  که  می شود 
یا  توفال  الیه ی  با  عموماً  فوالدی  قاب  این  می شوند.  متصل 
صفحات  مثال  طور  به  پوشاننده  ماده ی  چندین  با  یا  اندود 
گچی، چوب یا مواد دیگر تکمیل می شوند. حتی در این مورد 
نیز ممکن است دیوارهای جداکننده سبک تمام ارتفاع باشند 
)تصویر 11.4(،  به طبقه ی دیگر کشیده شوند  از طبقه ای  و 

1   تیغه  از کف تا زیر سقف سازه ای که فضا را از نظر بصری کامال جدا نموده و تا حدودی مانع انتقال صدا بین فضاهای مجاور می شود )م.(.
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یا تا ارتفاع خود سقف ادامه یابند. بطور کلی، وزن دیوارهای 
جداکننده سبک از مقدار تقریبی 0/50 کیلونیوتن بر مترمربع 

کمتر است ]4.8[.
عنـوان  بـه  کاذب  سـقف های   ،FEMA E-74 براسـاس 
تجهیـزات افقـی یا شـیب دار نصب شـده در زیر سـقف اصلی 
سـازه تعریـف می شـوند ]4.8[. معمـوالً آنها بسـته به نحوه ی 
نصب شـدن بـه سـاختمان، در سـه دسـته  بنـدی زیـر جـای 

می گیرنـد:
سقف های کاذب مشبک آکوستیک ●
سـقف های کاذبـی کـه مسـتقیما به سـقف اصلـی متصل  ●

شـده اند.
سـقف های کاذب معلـق، کـه بـا فاصلـه از سـقف اصلـی  ●

اجـرا شـده اند. 

سقف های کاذب مشبک آکوستیک )جاذب صوت( بر یک شبکه 
سبک سازه های سپری )T شکل( مستقر است که ممکن است 
پنهان و یا آشکار باشد )تصویر 12.4 الف(. بطور کلی، شبکه های 
فوالدی با قرارگیری صفحات )تایل های سقفی( تکمیل می شوند 

)تصویر 12.4 ب(.
سـقف هایی کـه مسـتقیماً بر روی سـقف اصلی نصب شـده اند 
بـا صفحـات مسـطح همچـون   الـف( عمومـاً  )تصویـر 13.4 
صفحـات روکـش دار گچـی، سـیمانی، چوبـی، فلـزی و توفـال 
یـا  وسـیله ی چسـب  بـه  صفحـات  ایـن  می شـوند.  سـاخته 
یـا دیگـر  بتنـی  بـه سـقف های  اتصال دهنده هـای مکانیکـی 
سـازه ای،  چوبـی  یـا  فلـزی  تیرچه هـای  یـا  تیرهـا  مصالـح، 
نصـب می شـوند. بـه عـالوه ایـن گـروه از سـقف های کاذب بـا 
فاصلـه ای کمتـر از 60 سـانتی متر از سـقف اصلـی )سـازه ای( 

ب( نمونه ای از پیاده سازی آن ]کناف دانوالین[الف( سیستم های سقف مشبک ]کناف ایتالیا[

تصویر 12.4: سقف های کاذب مشبک آکوستیک

ب( سقف کاذب یکپارچه معلق با هسته گچی ]کناف ایتالیا[ الف( نمونه ای از سقف کاذب یکپارچه متصل به سقف اصلی 

تصویر 13.4: سقف های کاذبی که مستقیماً به سقف اصلی سازه متصل می شوند

1 Stud 2 Runner
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ب( پاالز مانتگازا، لوگانو، سوئیس، کامپونوو و شرکاء، 2008 الف( هیلتون اسکوایر، فرانکفورت، آلمان، 2011

تصویر 14.4: سقف های کاذب با صفحات روکش دار گچی و زیرسازی فوالدی سبک 

اجـرا می شـوند )تصویر 13.4 ب(، این سـقف ها که سـقف های 
کاذب یکپارچـه با آویز کوتاه می باشـند، با اسـتفاده از صفحات 
بـه شاسی کشـی  کـه مسـتقیماً  روکـش دار گچـی(  )عمومـا 
پنل خـور چوبـی یـا فلـزی یـا مـواد مشـابه متصـل بـه اعضای 

سـازه ای سـقف نصـب شـده اند، سـاخته می شـوند ]4.7[.
با  یا  معلق  کاذب  سقف های   FEMA E-74 گزارش  مطابق 

فاصله زیاد از سقف سازه ای شامل دو گروه زیر می باشد:
سقف کاذب با صفحات روکش دار گچی )یعنی سقف های  ●

کاذب سبک گچی(
سقف کاذب گچ اندود شاسی کشی شده ●

رایج تریـن نوع سـقف های کاذب، سـقف های سـاخته شـده با 
صفحـات روکـش دار گچی اسـت که بطـور کلـی دارای ارتفاع 
بیـش از 0/6 متـر از سـقف سـازه ای می باشـند. سـاختار این 
سـقف شـامل یک شـبکه شاسی کشـی فوالدی سـبک در دو 
جهـت )بـه صـورت متعامد( بوده که به وسـیله سـیم یـا ابزار 
دیگـر از سـقف سـازه ای آویختـه شـده و ورقه هـای گچـی یا 
دیگـر مـواد پوشـاننده مانند صفحـات چوبی یا فلـزی بر روی 

آن نصـب می شـوند )تصویـر 14.4 الف، ب(. نوع دیگر سـقف 
کاذب معلـق، گچـی یـا توفـال بـا ارتفـاع بیشـتر از 0/60 متر 

از سـازه است.
بـا  ایـن سیسـتم ها، سیسـتم ساخت وسـاز خشـک  بیـن  از 
اسـتفاده از اجزای فوالدی سـرد نورد شده، جایگزین مناسبی 
کاربردهـای  بـرای  سـنتی  ساخت وسـاز  سیسـتم های  بـرای 
ایـن  در حقیقـت،  اسـت.  لرزه خیـز  نواحـی  در  غیرسـازه ای 
سیسـتم ها بـه خاطـر سـبکی و سـختی کـم رفتـار لـرزه ای 
مناسـب را تضمیـن می نماینـد. بـه عـالوه، اسـتفاده از ایـن 
سیسـتم ها در حوزه هـای مختلـف کاربـرد فنـی طی سـالیان 
اخیـر افزایـش قابـل مالحظـه ای داشـته اسـت، و در نتیجـه 
سـرمایه گذاری اقتصـادی عظیمـی را در بخـش ساخت وسـاز 
جـذب نموده انـد. به این دالیـل، در بحث جاری بـه رویکردها 
و مسـائل طراحـی لـرزه ای و غیرلـرزه ای بـرای سیسـتم های 
جداکننـده  دیوارهـای  یعنـی  سـبک،  خشـک  ساخت وسـاز 
سـبک دارای صفحـات روکـش دار گچـی، سـقف های کاذب 
یکپارچـه مشـبک آکوسـتیک و سـقف های کاذب بـا صفحات 

)تایـل( گچـی پرداختـه می شـود.

3.4 روش ها و مسائل کلی طراحی

دیوارهـای  اجـرای  نحـوه  و  ارزیابـی  1.3.4 مبنـای 
جداکننـده

مزیـت اصلـی دیوارهای جداکننـده داخلی غیرباربـر به عنوان 
سـاختار ساخت وسـاز خشـک، سـبک بـودن و در عیـن حال 
طـرح و ظاهـر باریـک و الغـر آنها اسـت. از این رو، بـار ناچیز 
کـه از جانـب آنهـا بـه سیسـتم سـازه اصلـی وارد می شـود، 
مهمتریـن عامـل طراحـی سـبک سیسـتم سـازه ای به شـمار 
مـی رود. در حقیقـت، در بسـیاری از مـوارد تنهـا ثبـت وزن 

تمامـی دیوارهـای جداکننـده سـبک بـه ازای هـر طبقـه بـا 
اسـتفاده از ضریـب ثابـت و نسـبتاً کوچک بار زنده، کافی اسـت. 
بـه عـالوه، بایسـتی دیوارها بـه تنهایی قادر به تـاب آوری در 

برابـر بارهـای اسـتاتیکی و ضربه باشـند.
در نــگاه اول، ممکــن اســت چنیــن بــه نظــر برســد کــه ایــن 
ــودن"  ــر ب ــی "غیربارب ــه ویژگ ــی اســت، چــرا ک ــر بی معن ام
بــه مــا ایــن برداشــت را می دهــد کــه ایــن المــان در 
وضعیتــی اســت کــه هیــچ بــاری بــر آن تحمیــل نمی شــود. 
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ــر را می تــوان اینگونــه معنــا  ــا ایــن تعریــف، واژه ی غیربارب ب
ــار  ــون ب ــده، همچ ــازه ای طراحی ش ــای س ــه باره ــرد ک ک
بــرف، بارهــای زنــده و غیــره را تحمــل و انتقــال نمی دهــد. 
در زمــان بهره بــرداری ســاختمان، بارهــای طراحــی  نشــده ی 
بســیاری هماننــد آنهایــی کــه ممکن اســت توســط ســاکنین 
و اثاثیــه ایجــاد شــود، وجــود دارد. بــه همیــن دلیــل بایســتی 
دیوارهــای غیرباربــر جهــت تحمــل نمــودن چنیــن شــرایط 
ــا  ــه آنه ــوند، چراک ــی ش ــی طراح ــژه و اضاف ــذاری وی بارگ
بــه شــکل اجــزای یکپارچــه ای از واحــد ســرویس دهی 

ــوند. ــه می ش ــر گرفت ــاختمان در نظ س
در ایـن راسـتا، بـرای نمونـه دسـتورالعمل های اروپـا بـرای 
دسـتورالعمل  )مثـاًل  عملکـرد  صحـت  تأییدیه هـای  صـدور 
الزاماتـی را بـرای ساخت وسـازهای غیرباربـر   ،)ETAG 003
تنظیـم می کننـد ]4.9[. ایـن دسـتورالعمل ها مجموعـه ای از 
بارهـا و تنش هـا را کـه بایسـتی پایداری سـازه ای در آن مورد 
تأییـد قـرار گیـرد، در بـر می گیـرد. بارهـای مذکـور، عمدتـاً 
بارهـای هسـتند که یـا در زمـان بهره برداری اضافه می شـوند 
)بـرای نمونـه، بارهـای کنسـولی، کابینـت .تصویـر 15.4(، یا 
توسـط افـراد به سـاختار وارد می شـوند) بـرای مثـال، ضربه، 
فشـارجانبی( و یـا سـایر مـوارد اجرایی خـاص ) بـرای نمونه، 

بـار بـاد در نمـای خارجی(.
بطـور ویـژه دیوارهای جداکننده ساخته شـده بـا روش اجرای 
سـازه های سـبک فـوالدی سـرد نـورد شـده )پشـت بندهای 
مقاومـت  بارهـا  ایـن  برابـر  در  می بایسـت  فـوالدی(1  قائـم 
کافـی داشـته باشـند. بـه عـالوه در زمـان طراحـی بایسـتی 
پارامترهایـی ماننـد، طراحـی اتصاالت پشـتیبان جهت انتقال 
بارهـا،  ارتفاع دیوار و سـایر پارامترهایـی که دارای محدودیت 

هسـتند را مـد نظر قـرار داد(.
بـه  خشـک،  سـاز  و  سـاخت  سیسـتم های  از  اسـتفاده 
رشـد  حـال  در  مختلـف  کاربری هـای  در  مسـتمر  طـور 
می باشـند. و ایـن بـه لطـف گسـتره ی متنوعـی از امکانـات 
طراحـی و ویژگی هـای فیزیـک سـاختمان اسـت. افزایـش 
پژوهشـی  پروژه هـای  واسـطه ی  بـه  سیسـتم ها  ایـن  نیـاز 
مسـتمر امکان پذیـر شـده اسـت و افزایـش درخواسـت ها و 
قراردادهـا بـرای دیوارهـای مرتفع تـر )همچـون دیوارهـای 
کنسـرت  سـالن های  موزه هـا،  سـینمایی،  مجموعه هـای 
و سـایر سـاختمان های خـاص( و ظرفیـت باربـری بیشـتر 
)بـرای نمونـه، دیوارهایـی که در سیسـتم های کنترل فشـار 
گاز نیـروی باالیـی را متحمـل می شـوند، یـا دیوارهای تحت 
فشـار بیـش از حـد و دیوارها تحت فشـار در آزمایشـگاه ها و 
دیگـر حوزه هـای بهداشـتی، نصب دسـتک های آهنـی برای 

اسـتقرار تجهیزات پزشـکی و فنـی( به عنوان عوامل توسـعه 
می باشـد. سیسـتم ها  ایـن 

بـه ایـن دلیـل اسـت کـه نیـاز بـه روش هـای تاییـد عملکرد 
سـازه ای بـرای دیوارهای جداکننـده داخلی در حـال افزایش 
می باشـد. پیـش از آنکـه طراحی لـرزه ای این اجزای سـازنده 
مـورد بررسـی دقیق تر قـرار گیـرد، بایسـتی الزامـات بنیادی 

آنها مشـخص شـود.

تعریف بارهای وارد بر دیوار جداکننده
ــی، در  ــات حداقل ــا و در نتیجــه الزامـ ــن بارهـ ــای تعیی مبن
ایــن  گردیده انــد.  مشــخص   EN 1991-1.1 اســتاندارد 
قواعــد دســته بندی های مربــوط بــه بارهــای افقــی وارد 
ــه  ــده را ک ــای جداکنن ــاه( و دیواره ــان پن ــا )ج ــر نرده ه ب
بــه شــکل مانــع عمــل می کننــد، تعریــف می کنــد )جــدول 
ــوار و  ــر روی دی ــی ب ــی افق ــار خط ــک ب ــرض ی ــا ف 2.4(. ب
در ارتفــاع 1/2 متــری باالتــر از ســطح زمیــن )یــا براســاس 
ــوار  ــت دی ــری(، مقاوم ــی ســاختمان در 0/9 مت ــررات مل مق
ــراد  ــی از اف ــی گروه ــر و حت ــک نف ــار ی ــه فش ــبت ب نس
ایــن  در  الــف(.   16.4 )تصویــر  می شــود  شبیه ســازی 
شــرایط بارگــذاری، ممکــن اســت تحــت شــرایط گســیختگی 
ــی، یکپارچگــی ســازه ای حفــظ شــود و  ــا جهان منطقــه ای ی

ــود. ــب نش ــازه تخری کل س
همچنین ظرفیت خمشـی نهایـی دیوارهـای جداکننده نباید 
بیشـتر از مقـدار بـار وارده در هنـگام رعایت ضریـب اطمینان 

ملی باشـد.
)نیـروی(  فشـار  بـر  نیـز   EN 1991 اسـتاندارد  همچنیـن 

تصویر 15.4: کابینت های دارای مرکز ثقل نامتقارن نصب شده 
]Film GmbH[ به سطح دیوار جداکننده

Metal stud   1: بـا ایـن روش می تـوان بـدون اسـتفاده از سـتون ها و تیرهـای فلـزی، سـاختمان های تـا چهارطبقه را طراحی کـرد. اکنون 
در آمریـکا تعـداد بسـیار زیـادی از سـاختمان ها بـه این روش سـاخته می شـوند، به این شـیوه از ناودانی هـای با ضخامت به طور متوسـط 
کمتـر از 2 میلی متـر اسـتفاده می شـود. در ایـن روش بـه جـای میـخ از پیچ سـر مته دار اسـتفاده می شـود و بـه علت خاصیـت ارتجاعی 
ایـن پیچ هـا، سـاختمان ها در مقابـل زلزله بسـیار مقـاوم هسـتند و همچنین این نوع سـاختمان ها را بدون اسـتفاده از تیر و سـتون فلزی 

می تـوان تا هفـت طبقه سـاخت )م.(.
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داخلـی وارد بـر دیوارهـا بـه شـکل بـار وارد بر واحد سـطح و 
همچنیـن بارهـای خارجی ناشـی از وزش باد که بایسـتی مد 
نظـر قـرار گیرنـد، تاکیـد نمـوده اسـت )تصویـر 16.4 ب(. به 
عنـوان نمونـه، بازشـوی موجـود در یـک نمـا )حداکثر حجم 
بازشـوی نمـا در هـر طـرف سـاختمان %30 کل سـطح( بـر 
اسـاس اسـتاندارد مذکـور، ضرایـب ویـژه ای جهـت تعییـن 

مقـدار فشـار تعریف شـده اسـت. 
بسـته بـه بـار بـاد منطقـه و ارتفـاع کل سـاختمان از تـراز 
زمیـن، فشـار داخلـی می توانـد شـدت های متفاوتـی داشـته 
باشـد. بارهـای متداولی کـه در عمل وجود دارنـد در محدوده 
0/20 تـا 0/30 کیلونیوتـن بـر مترمربـع قـرار می گیرنـد. در 
سـاختمان های بلنـد و همچنیـن در نواحـی بادگیر، سـاحلی 
و جزیره هـا، ایـن مقـدار ممکن اسـت بـه میزان قابـل توجهی 

باشد. بیشـتر 
 EN 1991 همچنــان بارهــای موضعــی نصــب1 توســط
منظــور نمی شــوند. بــا اینحــال، هنــگام دســته بنــدی 
ــوارد بســیار  ــوع بارهــا جــزء م ــن ن دیوارهــای جداکننــده، ای

مهــم هســتند، زیــرا بارهایــی کــه بــه دیــوار اعمــال شــده و 
ــار  ــه عنــوان بارهــای کنســولی مشــخص می شــوند، یــک ب ب
دائمــی بــر دیــوار وارد آورده و در نتیجــه نســبت بــه بارهــای 
ــاه(  ــاد )دوره ی کوت ــی از ب ــار ناش ــاص( و ب ــورد خ ــی )م خط
کــه در بــاال بررســی شــدند، بارهایــی بــا دوره ی زمانــی بســیار 
ــت درج  ــاز جه ــورد نی ــات م ــد. الزام ــر را وارد می کنن بزرگ ت
ــک  ــذا معمــوالً ی ــده اســت. ل ــا در ETAG 003 آم ــن باره ای
مرکــز ثقــل بــا خــروج از مرکزیــت در راســتای ســطح دیــوار 
ــوار  ــری دی ــه 0/3 مت ــزان در فاصل ــم آوی ــل جس ــز ثق و مرک
ــر  ــای وارد ب ــر 17.4(. باره ــود )تصوی ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــه  ــداف خــاص در نظــر گرفت ــه اه ــه بســته ب ــن نقطــه ک ای
می شــوند بیــن 0/4 )بــرای نمونــهDIN 4103-1، 0/7 )بــرای 
ــرار  ــر ق ــر مت ــن ب ــه، DIN 18183-1( و 1/0 کیلونیوت نمون
ــر  ــن ب ــد 1/5 کیلونیوت ــر مانن ــای بزرگت ــد ]4.9[. باره دارن
ــن  ــا 2/0 کیلونیوت ــه DIN 18183-1( ی ــرای نمون ــر )ب مت
بــر متــر عمومــاً نیازمنــد اقدامــات ســازه ای اضافــی )نصــب 

ــتند. ــره( هس ــت و غی ــل وال پس حائ

]Eurocode 1 (1991([ وEN 1991-1-1-1 جدول 2.4: بارهای افقی روی جان پناه ها و جداکننده ها، براساس

qدسته بندی
k مثالبار خطی

A 0/5 کیلونیوتن بر متر0/2 تا 1/0 کیلونیوتن بر متردسته
C1 و B 0/5 کیلونیوتن بر متر یا 1 کیلونیوتن بر متر0/2 تا 1/0 کیلونیوتن بر متردسته

D و  C2-C4 1 کیلونیوتن بر متر0/8 تا 1/0 کیلونیوتن بر متردسته
C5 3 کیلونیوتن بر متر3/0 تا 5/0 کیلونیوتن بر متردسته

E 2 کیلونیوتن بر متر0/8 تا 2/0 کیلونیوتن بر متردسته

F

W

ب( بار ناشی از بادالف( بار خطی

تصویر 16.4: تعریف بارهای وارد بر دیوارهای جداکننده

1 Instalation Loads
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تصویر 17.4: بار اجزا نصب شده به جداکننده ها که به شکل 
بارهای موضعی طراحی می شوند.

نـرم و سـخت جهـت  تصویـر 18.4: آزمـون ضربـه جسـم 
جداکننـده دیوارهـای  بـر  ضربـه ای  بارگـذاری 

کنترل پایداری سازه ای دیوارهای جداکننده
پایـداری سـازه ای در یـک جداکننـده غیرباربـر را می تـوان بـا 
محاسـبه و نیـز بـا آزمایش هـای فنـی تأییـد نمود. یـک پیش 
شـرط اساسـی بـرای اثبـات محاسـبه ایـن اسـت کـه اجـزای 
اسـتفاده شـده هر کدام با یک اسـتاندارد محصول یا استاندارد 
طراحـی مشـخص می شـود. در خصـوص دیوارهای سـاخت و 
سـاز خشـک نیـز، می تـوان دیوارهای سـاخته شـده از پروفیل 
فلـزی بـه انضمـام صفحـات روکش دار گچـی را بـا ویژ گی های 
تعریـف شـده، رتبه بندی کرد. برای سـازه های فوالدی سـبک 
در زیرسـازی دیوار، استاندارد EN 1993-1.1 مبنای مناسبی 
اسـت. بـا اینحـال، در سـاختار های دیـوار جداکننـده فـوالدی 
سـبک، قابلیت هـای عملکرد واقعی سـاختار با ایجـاد اتصاالت 
می یابـد.  بهبـود  و سـازه ها  بیـن صفحـات گچـی  مکانیکـی 
محدودیـت طراحـی منحصر به فـرد اجزای مورد اشـاره، بدون 
در نظـر گرفتـن اثـر خمشـی، ثبـات در پیوسـتگی را نشـان 
می دهـد. بـه عالوه،بـا توجه بـه اینکـه در زمان محاسـبات، اثر 
اتصـال بیـن صفحات روکش دار گچی و سـازه فوالدی )اسـتاد( 
در نظـر گرفتـه نمی شـود، آزمایشـات فنـی عملـی، جایگزیـن 
محاسـبات می گـردد. در آزمایـش اجـزا، عملکرد واقعی سـازه 
تعییـن می شـود. بـه این منظـور، بارهـای اسـتاتیکی عموماً با 
اسـتفاده از یک جک هیدرولیکی و با اسـتفاده از دسـتگاه های 
توزیـع مناسـب بـار )برای مثـال، تیرهایـی برای ایجـاد بارهای 
خطـی و دسـتک هایی بـرای تولیـد بارهای موضعی کنسـولی( 
اعمـال می شـوند )تصویـر 19.4(. جهـت شبیه سـازی بارهـای 
ضربـه ای، اجسـام متناظـر )بـرای نمونـه کیسـه ی پرشـده بـا 
گوی هـای شیشـه ای بـرای شبیه سـازی ضربـه بـا یـک جسـم 

نـرم و گوی هـای فـوالدی بـرای ضربـات جسـم سـخت( یک 
ضربـه ی ناشـی از بدن انسـان یا ناشـی از اشـیاء سـخت مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرند )تصویـر 18.4(. در انجـام آزمایش ها، 
بـار جـک هیدرولیـک و ارتفـاع سـقوط جسـم ایجادکننده ی 
ضربـه بـه تدریـج افزایش می یابند تـا محدودیت های سـازه ای 
دیـوار مشـخص شـود. ظرفیـت باربـری خمشـی اعمالـی در 
اسـتانداردهای مختلـف، تعاریـف متفاوتـی دارد. بـرای نمونه، 
در اسـتاندارد DIN 4103-1، شکسـت بـه این شـکل تعریف 
می شـود "شـرایطی کـه در آن دیگـر افزایـش بـار امکان پذیـر 
نیسـت و یـا شـرایطی کـه در آن بخش هایی از دیـوار تخریب 
مـی رود.  بیـن  از  اصلـی  سـازه  کـه  میزانـی  بـه  می شـوند، 
همچنیـن بـرای مـواردی که در آن روکش از سـطح وسـیعی 
از دیـوار جـدا می شـود نیـز این تعریف صادق اسـت. از سـوی 
دیگـر، ETAG 003 ظرفیـت باربـری خمشـی را بـا توجـه بـه 
آسـیب وارده بـه سـاختمان تعییـن می کنـد )بـرای نمونه، در 
آزمایـش بـا مقیـاس واقعی ضربه با جسـم نرم، "بـدون نفوذ"، 

"بـدون فروریـزش" یـا "بـدون گسـیختگی خطرناک"(.

شرایط بهره برداری جداکننده ها
نقـش  نیـز  سـرویس دهی  قابلیـت  پایـداری،  بـر  عـالوه 
تعیین کننـده ای در اسـتفاده از دیـوار در زمـان نصـب و بهـره 
بـرداری دارد. ایـن بدیـن معناسـت کـه یـک دیـوار نبایـد در 
زمـان اعمـال بـار، از سـرویس دهـی خـارج و یـا عملکـرد 
توانـد  ایـن وضعیـت مـی  نمونـه،  بـرای  آن مختـل گـردد. 
بـرای تغییـر شـکل های بـزرگ در طـول بارگـذاری، تغییـر 
شـکل باقـی مانـده پـس از اثـر بارهـای تحمیل شـده، ترک، 



93

تصویر 19.4: آزمایش بار خطی مورد استفاده برای وارد آوردن بارهای استاتیکی بر دیوار ها

پیامدهـای منفـی بر خـواص فیزیک سـاختمان )مانند اخالل 
در حفاظـت در برابـر حریـق، یـا عایـق صـوت( و پاسـخ های 

ارتعاشـی )تنـاوب( رخ دهـد.
بـه طـور کلی مقـدار ایـن تغییر شـکل توسـط مقـررات ملی 
سـاختمان بـه نحوی تعیین می شـود کـه از عملکرد سـاختار 

اطمینـان حاصـل گردد.
در ایــن راســتا، دیوارهــای جداکننــده ای کــه فاقــد عملکــرد 
یــا الزامــات ویــژه ای هســتند را می تــوان در دســته "بــا تغییــر 
ــات  ــه الزام ــی ک ــزرگ" و جداکننده های ــاز ب ــکل های مج ش

ــد )مثــال از ســنگ طبیعــی ســاخته  و عملکــرد خاصــی دارن
شــده اند( را در دســته" حســاس بــه تغییــر شــکل" کــه رده ای 
ســختگیرانه اســت، جــای داد. نمونه هایــی از محدودیت هــای 
تغییــر شــکل بــه نســبت ارتفــاع دیــوار جداکننــده در 
ــدول 3.4(، در  ــت )ج ــده اس ــتاندارد DIN 18183-1 آم اس
 BS ــق در اســتاندارد ــر شــکل مطل ــت تغیی حالیکــه محدودی
2-5234 تعریــف شــده اســت )جــدول 4.4(. افــزون بــر ایــن، 
زمــان تنــاوب ســاختار، می توانــد نقــش مهمــی را در رســیدن 

بــه ایــن هــدف داشــته باشــد.

)BS 5234-2( جدول 4.4: محدوده ی تغییرشکل مطلق برای دیوار های جداکننده

بیشینه ی انحراف باقیماندهبیشینه ی انحرافرده ی عملکردی
5 میلی متر25 میلی متررده ی سبک

3 میلی متر20 میلی متررده ی متوسط
2 میلی متر15 میلی متررده ی سنگین

1 میلی متر10 میلی متررده ی خیلی سنگین

)DIN 18183-1( جدول 3.4: محدوده های تغییرشکل به نسبت ارتفاع دیوار

محدوده تغییرشکل دیوارسطح مورد نیاز
h/350 < f ≤ h/200سطح حداقل

h/500 < f ≤ h/350سطح متوسط

f ≤ h/500سطح پیشرفته

h: ارتفاع دیوار جداکننده     f: حداکثر خیز جانبی
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دیوارهـای جداکننـده دارای زمـان تناوبـی )فرکانـس( که به 
سـادگی توسـط عوامـل فـردی ) ماننـد ارتعاشـات کوبیـدن 
درب هـا یـا لوالهـا و غیـره( به ارتعـاش در می آیند، بـه عنوان 
دیوارهـای "نـرم" و غیرقابـل اطمینـان شـناخته می شـوند. 
در مـوارد شـدیدتر لـرزش در طـول دیـوار می توانـد باعـث 
بـروز تغییـر شـکل در آن و بعضـا بـروز تـرک بر روی سـطح 
دیوارهـای حسـاس گـردد. در نتیجه اطمینـان از این موضوع 
بسـیار مهـم اسـت کـه زمـان تنـاوب دیوارهـای جداکننـده 
بـه قـدر کافـی بـزرگ باشـد. نمودار هـای زیـر تأثیـر دو برابر 
کـردن ارتفـاع دیوار جداکننـده  بر زمان تنـاوب در دیوارهای 
جداکننـده 4 و 8 متـری سـاخته  شـده از فـوالد سـبک بـا 
دوالیـه صفحه روکـش دار گچی و پشـت بندهای قائم فوالدی 
بـا سـطح مقطـع C شـکل و ارتفـاع جـان 50 میلی متـر را 
نشـان می دهنـد. در ارتفاع 4 متـری، دیوار جداکننـده دارای 
فرکانـس تقریبـی 6 هرتـز اسـت. ارتفـاع نصـب 8 متـری، بـا 
همـان طراحی سیسـتم، فرکانـس را به حـدود 2 هرتز کاهش 
می دهـد، کـه ایـن دیـوار می توانـد بـه سـادگی توسـط عوامل  

فـردی بـه ارتعاش درآیـد )تصویـر 20.4(.

2.3.4 مبنـای ارزیابـی و نحوه ی اجرا سیسـتم های 
کاذب سقف 

سـقف های کاذب سـبک غیـر باربـر بـه واسـطه خصوصیـات 
عملکـردی کـه دارنـد، متمایز می شـوند. سـقف های کاذب بر 
خـالف دیوارهـای جداکننـده غیرباربر داخلی، بـه تنهایی کار 
جداسـازی فضـای اتاق هـا را انجـام نمی دهنـد. بلکـه تکمیل 

کننـده عملکـرد سـقف اصلـی در یک طبقه هسـتند.
همچنیـن بـه دلیلـی کـه این سـاختارها بصـورت افقـی و در 
تـراز بـاال اجـرا می گردنـد، در دسـترس افـراد نبـوده نتیجتـا 
در معـرض بارهایـی کـه بـه دیـوار جداکننـده وارد میشـوند، 
قـرار نمی گیرنـد. لـذا بارهایی که بر سـاختارهای سـقف وارد 
می شـود، متفـاوت از آنچـه تاکنـون گفتـه شـد، می باشـند. 

عملکـرد سـقف ها شـامل انتقـال نیـرو در یـک سیسـتم افقـی 
دوبعدی و سـپس انتقال آن به یک سیسـتم قائم از طریق اتصال 

بـه سـقف بـاال یا با درگیر شـدن بـا دیوارهای طرفین می باشـد. 
انـواع مختلـف طراحی هـا، پیکربندی هـا و فاصله گذاری هـا در 
ایـن اجـزا امکان پذیر اسـت. سیسـتم های سـقفی ساخته شـده 
بـه ایـن شـیوه می توانند تـا حد زیـادی به لحاظ مشـخصه های 
سـاختاری، تحمـل بـار و عملکرد تغییر شـکل، متفاوت باشـند 
و بایسـتی بـر اسـاس تناسـب با اهـداف مدنظر، طراحی شـوند.

تعریف بارهای وارد بر سقف
بار وارد بر سقف در درجه ی اول شامل وزن خود سقف است. 
بطور کلی شبکه های فوالدی سبک، آویزها و اتصاالت بخش 
نسبتاً کوچکی از کل بار را تشکیل می دهند. در صورتیکه اهم 
پوششی  الیه های  تعداد  و  نوع، ضخامت  به  وابسته  وارده  بار 
است. برای نمونه، یک سقف آکوستیک که در آن از دو الیه 
عایق سنگین جهت افزایش خواص صوتی استفاده شده باشد، 
دار  سوراخ  صفحات  از  که  آکوستیکی  کاذب  سقف  یک  از 

تشکیل شده باشد بسیار سنگین تر می باشد.
عـالوه بـر وزن خـود اجزای سـقف، بارهـا )نیروهـا(ی دیگری 
بـه شـکل عمـودی بـر سـقف کاذب وارد مـی شـوند )ماننـد 
وزن تاسیسـات مکانیکـی ، برقی و مشـابه آن(. روی هم رفته، 
مجمـوع وزن خـود سـقف و بارهـای اضافـی، مبنـای طراحی 

سـقف کاذب خواهـد بود.
از  گســترده ای  طیــف  چنیــن  اطالعــات  آنجاییکــه  از 
ــل در  ــور کام ــه ط ــا ب ــقف ه ــا و وزن س ــات، عایق ه صفح
ــدارد، بهتــر  ــار، )ماننــدEN1991( وجــود ن اســتانداردهای ب
اســت کــه مشــخصات وزنــی اجــزای ســقف از تولیدکننــده 

ــر 21.4(. ــردد )تصوی ــت گ دریاف
عـالوه بـر بارهای شـبه دائمـی، بارهـای متغیر نیـز می توانند 
وجـود داشـته باشـند. به طـور کلـی، بارهای متغیر در سـقف 
کاذب ناشـی از فشـار بیـش از حـد رو بـه باال یا پایین اسـت، 
زیـرا ممکن اسـت به علت فشـار بـاد در داخل سـاختمان )به 
عنـوان مثـال زمانی که پنجره باز اسـت(، سیسـتم های تهویه، 
اتاق هـای تحت فشـار بیـش از حـد )مانند اتاق هـای تمیز( یا 
گاز خنـک، سـقف تحـت تاثیـر قرار گیـرد. سـقف های کاذبی 

تصویر 20.4: فرکانس دیوارهای جداکننده با ارتفاع 4 و 8 متر )پاسخ ارتعاش در اثر ضربه( ]موسسه تست مواد جهت صنعت 
ساخت و ساز در براوشوایگ[
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کـه در فضـای خارجی سـاختمان )مانند بالکن ها، سـایبان ها 
و مـوارد مشـابه( اجـرا می شـوند، برخـالف سـقف های کاذب 
فضـای داخلـی، مسـتقیما در معـرض بـار باد و شـرایط جوی 

می گیرند. قـرار 
چـرا کـه نیـروی باد در خارج از سـاختمان، به طور مسـتمر بر 
اجزای نما وارد می شـود. در کـــل تعـییــن بار بــاد براساس 
در  می گیـرد.  انجـام   EN 19911 چــون  استـــانداردهایی 
خصـوص سـایر بارهـای وارده کـه پیشـتر توضیـح داده شـد، 
بایسـتی ارزیابـی دقیقی از شـرایط و نحوه اجـرا صورت پذیرد. 
در ایـن خصـوص، مهندس طراح پروژه )و یا مشـاور( بایسـتی 

اطالعـات مربـوط به بار بـاد را فراهـم آورد.

روش کنترل پایداری سازه ای سیستم های سقف کاذب
روش کنتـرل تـاب آوری )پایـداری سـازه ای( سـقف متفـاوت 
از دیـوار جداکننـده می باشـد. بطوری کـه در سـقف کنتـرل 
اجـزا ماننـد آویزهـا، اتصـاالت، کانال هـا، سـازه های باربـر یـا 
پنل خـور و اتصـال آنهـا بـا صفحـات گچـی بـه صـورت مجزا  

)تـک بـه تـک( صـورت می پذیـرد.
در رابطه با توفال ها و کانال ها می توان محاسبه و طراحی آنها 
را براساس استانداردهای طراحی و محصول مربوطه انجام داد. 
و  آویزها  همچنین  و  فلزی  باریک  سازه های  دیگر،  سوی  از 

اتصاالت که عمدتاً از ورق نازک فوالد تولید می شوند، نیازمند 
آزمایش های مهندسی  از طریق  پایداری سازه ای  دسته بندی 
هستند. دو استاندارد EN 14195 و 2EN 13964 در سطح 
روش  بر  استانداردها  این  دارد.  وجود  هدف  این  برای  اروپا 
آزمون  در  بارگذاری  نوع  حاکمند.  نتایج  ارزیابی  و  آزمایش 
بستگی  اجزای سقف  از  بار حاصل  و  انتظار  مورد  الزامات  به 
از  عبارتند  سقف  اجزای  روی  بر  معمول  آزمایش های  دارد. 
 ،)22.4 )تصویر  اتصاالت  و  آویزها  روی  آزمایش های کششی 

آزمایش  فشار روی آویز ها و آزمایش خمش روی پروفیل ها.

تصویر 21.4: وزن سقف کاذب بر حسب نوع و ضخامت صفحات
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تصویر 22.4: آزمایش کشش بر روی یک آویز همراه با سازه باربر
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ــری  ــک س ــیه ی ی ــای بیش ــط باره ــدار متوس ــه مق ــته ب بس
ــی  ــا )پراکندگ ــا آنه ــر ب ــار متناظ ــراف معی ــش و انح آزمای
ــت  ــوان مقاوم ــه عن ــد ب ــر 5 درص ــداری نظی ــج(، مق نتای
ــب  ــن شــده اســت. ضری مشــخصه ی اجــزای مربوطــه تعیی
ــه  ــه ب ــاز ک ــار مج ــن ب ــرای تعیی ــاز ب ــورد نی ــان م اطمین
مقــدار مشــخصه اعمــال می شــود، براســاس اســتانداردهای 
ــقف های کاذب  ــرای س ــت. ب ــاوت اس ــور متف ــر کش ــی ه مل
ــورد  ــان 2/5 و 3 م ــب اطمین ــی ضرای ــور کل ــر بط غیربارب

اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
انـواع طراحی هـای مختلـف بـرای اجـزای سـقف می توانـد به 
بارهـای مجـاز متفاوتـی منجـر شـود. در نتیجـه، بـرای مثال 
جهـت یـک آویـز کـه ارتفـاع آن افزایـش یافته باشـد، ممکن 
یـک  برابـر  در  مقاومـت کمتـری  از خم شـدن،  قبـل  اسـت 
نیـروی فشـاری داشـته باشـد. همیـن نتیجـه بـرای آزمایش 
خمـش یـک کانـال تحت تنـش و عـرض دهانـه ی آن صادق 

ست.  ا
ــک  ــزای ی ــرای اج ــردی ب ــاخص های عملک ــی ش ــر تمام اگ
ســقف کاذب تامیــن شــود، می تــوان آن را بــه شــکل 
یــک سیســتم کامــل قــاب بنــدی فــرض کــرد. بــه همیــن 
دلیــل، طراحــی ســازه بــا در نظــر گرفتــن مســیر انتقــال بــار 
ــورد  ــداول در م ــازه های مت ــالف س ــرد. برخ ــام می گی انج
ــاز و  ــن آغ ــان پایی ــی از الم ــد ارزیاب ــقف های کاذب رون س
ســپس المــان باالتــر ارزیابــی می گــردد ) از پاییــن بــه بــاال(. 
نقطــه شــروع ارزیابــی، پایین تریــن الیــه صفحــات پوششــی 
ــاط  ــن نق ــرض بی ــر ع ــی در حداکث ــای اضاف و وزن آن، باره
ــور  ــازه های پنل خ ــال فواصــل س ــوان مث ــه عن اتصــال آن، ب
ــار  ــرض ب ــور در مع ــازه های پنل خ ــد. س ــی باش ــر، م و بارب
خطــی تکیه گاهــی حاصــل از پوشــش نیــز قــرار می گیرنــد، 

و آنهــا ایــن نیــرو را از طریــق اتصــاالت بــه ســازه های 
ــی متصــل  ــه ســقف اصل ــه واســطه ی آویز هــا ب ــر کــه ب بارب
ــا  ــال باره ــا انتق ــار ب ــان ب ــد. جری ــال می دهن ــده اند انتق ش
ــا  ــا و ی ــق رول پالگ ه ــه از طری ــقف اولی ــه س ــا ب از آویز ه
ــی  ــه ســقف اصل ــق عوامــل اتصــال مخصــوص کــه ب از طری

ــد.  ــان می رس ــه پای ــده اند، ب ــل ش متص
در ایــن طراحــی نهایتــا، نتیجــه ارزیابــی محاســباتی بارهــای 
وارد بــر اجــزای ســقف کاذب و نتیجــه ای کــه از آزمــون ایــن 
ــه تعییــن  ــده مقایســه می شــوند. در مرحل اجــزا بدســت آم
ابعــاد ســقف، افــزون بــر در نظــر گرفتــن بارهــای مختلــف، 
امــکان تغییــر طراحــی سیســتم ســقف، خصوصــا بــا توجــه 
ــد  ــود خواه ــا، وج ــازه ها و آویزه ــل س ــر در فواص ــه تغیی ب

داشــت.
جـدول 5.4 بـه وضـوح نشـان می دهد کـه آرایش زیرسـازی 
)فواصـل آویزهـا و سـازه های باربر( بـرای سـقف کاذب با رده 
وزنـی 0/15 تـا 0/5 کیلونیوتـن بـر مترمربـع بـه چـه نحـوی 

می باشـد.
ـــودن  ـــاد ب ـــز( و زی ـــال )آوی ـــاط اتص ـــدد نق ـــل تع ـــه دلی ب
درجـــه نامعینـــی در ســـقف های کاذب، ایـــن گونـــه 
ـــب  ـــال مناس ـــل اتص ـــاب عام ـــه انتخ ـــروط ب ـــقف ها مش س
ــی  ــیار باالیـ ــی بسـ ــازه ای، دارای ایمنـ ــقف سـ ــه سـ بـ
ـــز  ـــک آوی ـــوی ی ـــه نح ـــر ب ـــاختار، اگ ـــن س ـــتند. در ای هس
ـــای  ـــه آویزه ـــازه ها ب ـــط س ـــار آن توس ـــد، ب ـــیب ببین آس
مجـــاور منتقـــل می شـــود. بـــه دلیـــل ضریـــب ایمنـــی 
بـــاال در مقایســـه بـــا بـــار شکســـت واقعـــی، افزایـــش 
ـــتر  ـــی بیش ـــاور )حت ـــای مج ـــار در آویزه ـــن ب ـــب ای متناس
ــه  ــروز هیچگونـ ــدون بـ ــاز( بـ ــری مجـ ــت باربـ از ظرفیـ

ــد.  ــر می باشـ ــکان پذیـ ــکلی، امـ مشـ

جدول 5.4: فواصل آویزها و سازه ها باربر یک سقف کاذب دارای سازه گذاری متعامد

فاصله محور تا محور
سازه باربر

فاصله آویزها
 kN/m2 رده بار کیلونیوتن بر مترمربع

تا 0/50*تا 0/30تا 0/15
5001200950800
6001150900750
7001100850** 700
8001050800** 700
9001000800-

1000950750-
1100900**  750-
1200900--

* تنها از آویزهایی با ظرفیت باربری 40/0 کیلونیوتن استفاده شده است.
** این مقدار برای زمانیکه فاصله سازه های پنل خور 800 میلی متر است، معتبر نمی باشد.
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الزامات الزم سقف کاذب جهت سرویس دهی مناسب
عـالوه بـر تعیین حـدود ظرفیت باربـری اجرای سـقف کاذب 
آوری  تـاب  بایسـتی  زیرسـازی(،  پروفیل هـای  و  )صفحـات 
خمشـی سـاختار نیـز بـا آزمـون تعییـن شـود. تغییر شـکل1 
مـورد انتظـار را مـی تـوان بـر اسـاس عـرض دهانـه سـقف، 
بـار وارده بـر آن و میـزان پایـداری خمشـی محاسـبه نمـود. 
ارائـه  اسـتاندارد EN 13964 سـه محـدوده تغییرشـکل را 

.)6.4 )جـدول  می دهـد 
ــورد انتظــار  ــر اســاس ســطح م ــز بایســتی ب ــدار نی ــن مق ای
بــرای ســرویس دهــی، مطابــق بــا مقــررات ملــی ســاختمان 
و الزامــات کاربــردی خــاص تعریــف شــده بــرای ســقف، در 

آن فضــای خــاص باشــد.
 4 حداکثـر  و   L/500  ( معیـار  کشـورها،  از  بسـیاری  در 
از صفحـات  شـده  سـاخته  کاذب  میلی متـر( جهـت سـقف 
روکـش دار گچـی مـالک طراحـی و محاسـبه می باشـد. این 
معیـار، عـالوه بـر اینکـه سـطح باالیـی از ایمنـی را تضمیـن 

می کنـد، بـه مـا ایـن اطمینـان را می دهد که در صـورت بروز 
ناتـرازی یـا تغییـر شـکل در سـطوح وسـیع، تـرک در محـل 

اتصـال صفحـات روکـش دار گچـی ایجـاد نگـردد.
در ایـن راسـتا توجـه ویـژه ای بـه رفتـار تغییر شـکل صفحات 
گچـی داریـم. در جاییکـه سـازه های فلـزی رفتـار االسـتیک 
ایده آلـی تحـت بـار سـرویس از خـود نشـان می دهنـد، ممکن 
اسـت صفحـات روکـش دار گچـی در معـرض تغییـر شـکل 
االسـتیک اضافی و حتی اثرات تغییر شـکل وابسته به  زمان )خیز( 
قـرار گیرنـد. در نتیجه، آزمایشـی که بـار را به تدریـج تا ایجاد 
گسـیختگی افزایـش دهد یا یـک وضعیت خاص بـرای ارزیابی 
تغییرشـکل صفحـات باشـد، کافی نیسـت. بلکه بایسـتی روی 
آنهـا آزمایش هـای بلنـد مـدت بـا اعمـال بارگـذاری دائمـی و 

تحـت شـرایط اقلیمـی تعیین شـده، نیـز انجـام گیرد.
بطور کلی، تغییر شکل )انحراف( کلی متشکل از تغییر شکل 
جهت  نیاز  مورد  الزامات  بایستی  زمان،  به  وابسته  االستیک 

عملکرد و سرویس دهی ساختار سقف را برآورده سازد.

4.4 الزامات و روش های طراحی لرزه ای

و  شکسـت  مدهـای  لرزه ای: علـل،  1.4.4 رفتـار 
آنها تبعـات 

سیسـتم ها و اجـزای غیرسـازه ای دارای برخـی مشـخصه های 
فیزیکی هسـتند که آسـیب پذیری لـرزه ای، پاسـخ دینامیکی 
و میـزان آسـیب وارده بـه آنهـا را مشـخص کـرده و رفتـار 
لـرزه ای منحصـر بفـردی را کـه تفـاوت بسـیاری بـا رفتـار 

لـرزه ای اجـزای سـازه ای دارد، مشـخص می سـازند.
در واقع، عوامل متعددی در رفتار لرزه ای اجزای غیرسازه ای 
نقش دارند که عمدتا  به مواردی مانند شاخصه های حرکات 
سیستم  دینامیکی  شاخص های  زلزله،  وقوع  زمان  در  زمین 
در  غیرسازه ای  اجزای  مکانی  موقعیت  ساختمان،  سازه ای 
ساختمان و نوع تجهیزات متصل به ساختمان بستگی دارند. 
به طور خاص، با توجه به اینکه شتاب و نیروس اینرسی ناشی 
از حرکت زمین در زمـان زلزله از پایـه )شالـوده( ساختمـان 

شروع و در امتداد ارتفاع ساختمان، تقویت می شود، به اجزای 
غیرسازه ای که در طبقه های باال قرار دارند نسبت به اجزای 
غیرسازه ای که به پایه نزدیکتر هستند، شتاب بیشتری وارد 

می شود )تصویر 23.4(. 
افـزون بـر این، دیگـر عوامل مرتبط که پاسـخ لـرزه ای اجزای 
اجـزا،  از: وزن  عبارتنـد  می کننـد  تعییـن  را  غیرسـازه ای 
اثـرات متقابـل آنهـا بر دیگـر اجزای سـازه ای و غیرسـازه ای و 
مشـخصه های دینامیـک اجـزای غیرسـازه ای ]4.6[. بـا توجه 
بـه مـورد اخیـر، برخـی سیسـتم ها و اجـزای غیرسـازه ای در 
مقایسـه بـا سـازه های نسـبتاً صلب، بسـیار انعطاف پذیـر بوده 
و نوسـانات زیـادی از خـود نشـان می دهند که در مقایسـه با 
تحریـک لـرزه  ای سـازه، بسـیار بیشـتر اسـت. از سـوی دیگر، 
سیسـتم ها و اجزای غیرسـازه ای بسـیار سـخت، مشـابه سازه 

پشـتیبان خـود نوسـان می کننـد )تصویـر 24.4(.

EN 13964 جدول 6.4: محدوده تغییرشکل برای الیه های پوششی و سازه ها مطابق با استاندارد

تغییرشکل )میلی متر(محدوده
L/500 و حداکثر 4 میلی متر1

2L/300

نامحدود3
L عرض دهانه بین نقاط اتصال آویز  به میلی متر

1 Deflection
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آسیب های  برای  اصلی  مرجع  یک   FEMA E-74 گزارش 
و  اثرات  لرزه ای،  آسیب های  سرمنشأ  که  است  غیرسازه ای 
این  می کند.  بیان  را  احتمالی  خطرات  کاهش  روش های 
گزارش چهار علت عمده برای آسیب های لرزه ای غیرسازه ای 

در اثر حرکات زمین در زمان زلزله را برمی شمارد.
که  اجسام  اینرسی  و  جرم  با  متناسب  اول: نیروهایی  مورد 
در یک زلزله به سازه و اجزای غیرسازه ای موجود در آن وارد 
می شوند، ممکن است موجب واژگونی اجسام باریک )تصویر 
25.4 الف( یا لغزیدن اجسام کوتاه )چاق( شوند )تصویر 25.4 
تأثیر  تحت  که  اجزایی  شد،  اشاره  باال  در  که  همانگونه  ب(. 
این نوع آسیب ها قرار می گیرند به عنوان سیستم ها و اجزای 
ببینید(.  را   2.4 )بخش  می شوند  شناخته  شتاب  به  حساس 
در  شتاب  به  حساس  اجزای  و  سیستم ها  مناسب  عملکرد 
بین  مهاربندهای  یا  تکیه گاه ها  که  می شود  تضمین  صورتی 
طراحی  نحوی  به  پشتیبان  سازه  و  غیرسازه ای  المان های 
از  رفتار سیستم سازه،  تناوب  تاثیر در زمان  بدون  شوند که 

حرکت های تحت بارگذاری طراحی جلوگیری شود.
افزون بر این، ممکن است سیستم سازه ای ساختمان در زمان 
وقوع زلزله، به اجزای غیرسازه ای به هم متصل، آسیب وارد 
به وجود  تغییرشکل ساختمان  اثر  در  نوع آسیب  این  نماید. 
سازه ای  اجزای  بین  متعدد  نقاط  در  اتصال  نوع  به  و  می آید 
و غیرسازه ای و به مشخصه های سازه پشتیبان بستگی دارد. 
تغییرشکل های  معرض  در  که  ساختمان  یک  نمونه،  برای 
می تواند  الف(   26.4 )تصویر  گرفته  قرار  مالحظه ای  قابل 

تصویر 23.4: واکنش لرزه ای سیستم ها و اجزای غیرسازه ای براساس موقعیت آنها در سازه

حرکات زمین در زمان زلزله

حرکات گسترده تر اجزا

شتاب بیشتر در طبقه فوقانى

حرکات محدودتر اجزا

شتاب کمتر در طبقه دوم

تصویر 24.4: واکنش لرزه ای سیستم ها و اجزای غیرسازه ای 
براساس مشخصه های دینامیکی آنها

اجزا صلب غیرسازه اى

اجزا انعطاف پذیر غیرسازه اى

واکنش اجزا = پاسخ طبقه

پاسخ طبقه < واکنش اجزا

کف طبقه

کف طبقه

اجزاى
 غیر سازه اى

اجزاى
غیرسازه اى
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تصویر 25.4: اثرات مستقیم نیروی زلزله ناشی از اینرسی اجسام بر سیستم ها و اجزای غیرسازه ای

ب( لغزیدن یک کمپرسور فاقد قید لرزه ای، 
ایاالت  لس آنجلس،  نورتریج،   1994 زلزله 
متحده ]شرکت تعاونی ویس، جانی، الستنر[

الف( واژگونی قفسه ها در انبار پنیر، زلزله 2012 
امیلیا، مانتوا، ایتالیا ]مارکو ساویا[

تصویر 26.4: اثرات تغییر شکل ساختمان بر سیستم ها و اجزای غیرسازه ای

ب( آسیب های وارد بر اتصاالت میان سازه فوالدی 
و یک دیوار جداکننده با صفحه گچی، دفاتر شرکت 

کناف شیلی، زلزله 2010 شیلی ]کناف شیلی[

الف( نمونه ای از آسیب غیرسازه ای
حرکات زمین در زلزله

تغییر مکان
جانبى نسبى طبقه
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خسارات یا شکستگی هایی به ویژه در اجزای شکننده همچون 
پنجره ها، جداکننده ها )تصویر 26.4 ب(، صفحات روکشدار و 
دیوارهای جداکننده میان قابی با شیشه یا مصالح بنایی، ایجاد 
نماید. همانگونه که در باال اشاره شد، اجزای غیرسازه ای که 
ساختمان  تغییرشکل  از  ناشی  خسارات  به  زیادی  میزان  به 
حساس اند، سیستم ها و اجزای حساس به تغییرشکل خوانده 
می شوند )بخش 2.4 را ببینید(. اثرات تغییرشکل ساختمان بر 
سیستم ها و اجزای حساس به تغییرشکل می تواند با طراحی 
مناسب جهت تطبیق یافتن با تغییر مکان جانبی مورد انتظار 
بدون وارد آمدن آسیب یا با محدود نمودن تغییر مکان جانبی 

نسبی طبقات سیستم سازه، کاهش یابد.
همانگونه که در گزارش FEMA E-74 تأکید شده است، برخورد 
دو ساختمان در زمان وقوع زلزله، یکی دیگر از علل بروز خسارت 
در اجزای غیرسازه ای می باشد )تصویر 27.4 الف(. این ضربات 
معموال در صورت عدم رعایت درز انقطاع )که در فواصل واقعی یا 
شکاف های بین دو ساختمان مختلف هستند( روی می دهد. در 
صورتیکه فاصله درز انقطاع به خوبی طراحی شوند، در زمان رخ 
داد حرکت افقی بین ساختمانها، از انتقال ضربات جلوگیری کرده 
و همچنین امکان حرکت مستقل هر بخش را تفکیک می کند. در 
این موارد، به منظور حصول اطمینان از تداوم عملکرد ساختمان، 
نباید سیستم ها و اجزای غیرسازه ای )برای نمونه، سیستم های 
لوله کشی، خطوط لوله، جداکننده ها و سقف ها( از درز انقطاع 

عبور کرده و به درون دیگر بخش های ساختمان گسترش یابند. 
از این رو، بایستی آنها جهت تطبیق با حرکات افقی مورد انتظار 
)اندازه درز انقطاع( طراحی شوند بروز آسیب غیرسازه ای در زمان 

وقوع زلزله، جلوگیری شود )تصویر 27.4 ب(.   
مجاور  غیرسازه ای  اجزای  و  میان سیستم ها  اندرکنش  نهایتاً 
شناخته  غیرسازه ای  آسیب های  علل  از  دیگر  یکی  عنوان  به 
مـی شوند )تصـویر 28.4(. نمونـه ای از آن، تجهیـزات برقـی 

تصویر 27.4: اثرات کوبیده شدن اجزای غیرسازه ای بین دوساختمان

ب( آسـیب وارد بـر سـقف کاذب سـاخته  شـده بـا صفحات الف( نمونه ای از آسیب غیرسازه ای
گچـی و زیرسـازی فـوالدی سـبک در اثـر کوبیـده  شـدن 
میان دو سـاختمان مجاور، دبیرسـتان ترایوسترال دل سول، 

زلزلـه 2010 شـیلی ]کناف شـیلی[

آسیب وارده بر اجزاى غیرسازه اى
در اثر کوبیده شدن ساختمان

حرکات زمین در زلزله

تصویر 28.4: اندرکنش سازه و اجزای غیرسازه ای: فرو ریختن 
صفحات گچی یک سقف کاذب با زیرسازی فوالدی سبک در اثر 
وجود کانال HVAC در یک ساختمان تجاری، زلزله 2010 شیلی 

]کناف شیلی[
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لوله های  و  هوا  دریچه های  چراغ ها،  همچون  مکانیکی  و 
سقف های  به  نسبت  متفاوت  شیوه ای  به  که  هستند  آبپاش 
کاذب جابجا شده و موجب خسارات قابل مالحظه  و وقفه در 

سرویس دهی بویژه برای سازه های حیاتی می شوند.
همانگونـه کـه پیشـتر گفتـه شـد، میـزان خسـارت وارد بـر 
سیسـتم ها و اجـزای غیرسـازه ای با چهـار عامل ذکرشـده در 
ارتبـاط اسـت. لـذا در ادامـه بـه اثـرات زلزلـه و آسـیب های 
وارد بـر دیوارهـای جداکننـده سـبک بـا اسـتفاده از صفحات 
گچی، سـقف های کاذب مشـبک آکوسـتیک کارشـده با تایل 
و سـقف های کاذب یکپارچـه، پرداختـه می شـود. ایـن بخش 
دربردارنـده ی مسـتندات تصویـری مرتبط با عملکـرد لرزه ای 
همانند: نورتریـج  اخیـر،  زلزله هـای  در  سیسـتم ها  ایـن 
1994، آبـروزو 2009، شـیلی 2010 و امیلیـا 2012 اسـت. 
اسـتاندارد ASCE/SEI 41-13 دیوارهـای جداکننـده سـبک 
بـا صفحـات گچـی بـر روی زیرسـازی فـوالدی را بـه عنـوان 
سـاختارهای حسـاس بـه تغییرشـکل و حسـاس بـه شـتاب 

دسـته بندی می کنـد )جـدول 1.4 را ببینیـد(.
موجب  است  ممکن  ساختمان  تغییرشکل  اول،  درجه ی  در 
سبک  دیوارهای  به  صفحه ای  درون  آسیب های  آمدن  وارد 
شود. دیوارهای جداکننده سبک با زیرسازی فلزی تمام ارتفاع 
که از طبقه ای به طبقه ی دیگر به صورت ممتد کشیده شده 
تحت  می توانند  شده اند،  نصب  ساختمان  باالی  و  کف  در  و 

ترک  برشی و جابجایی قابل مالحظه ی ناشی از تغییر مکان 
جانبی طبقات سیستم سازه قرار گیرند ]4.10[. در این موارد، 
آسیب متداول درون صفحه ای، بصورت شکسته شدن صفحات 
نماید  بروز  اتصاالت  قاب ها و شکستگی  تغییرشکل  پوششی، 
)تصویر 29.4 الف(. یک مورد خاص، آسیب درون صفحه ای در 
اجزای دیوارهای متقاطع است که در آن ضعیف ترین ناحیه، 
محل اتصال دیوارها با یکدیگر در معرض حرکات جانبی قرار 
)تصویر  می شود  گوشه ها  در  ترک هایی  بروز  باعث  و  گرفته 
29.4(. در درجه دوم، نیروهای اینرسی ناشی از شتاب طبقه 
می تواند موجب وارد آمدن آسیب خارج از صفحه بر دیوارهای 
جـداکننده سبک با زیرسـازی فلـزی که به صـورت صلب به 
دو طبقـه ی باال و پایین متصل شـده اند گـردد. در اینگـونه 
بدین  می توان  را  متداول  صفحه  از  خارج  آسیب های  موارد، 
شرح نام برد: ترک خوردگی خمشی ناشی از شتاب های باال، 
جداکننده  دیوار های  واژگونی  که  فوقانی  اتصاالت  شکستگی 
را در پی دارد  و یا شکستگی کامل اتصاالت و در نتیجه فرو 
سقف  تا  بوده  کوتاه  که  دیوارهایی  جداکننده.  دیوار  ریختن 
اصلی )سازه ای( امتداد نیافته باشند )تصویر 30.4(، دیوارهای 
سنگین که وزن زیادی داشته باشند، یا دیوارهایی که الحاقات 
سنگین بر روی آنها نصب شده باشد. )برای نمونه، قفسه های 
مقابل  در  غیرسازه ای(  اجزای  دیگر  یا  تجهیزات  کتابخانه، 

آسیب های خارج از صفحه آسیب پذیرترند ]4.6[.

تصویر 29.4: آسیب های درون صفحه ای وارد بر دیوارجداکننده صفحات گچی فوالدی سبک در اثر تغییرشکل ساختمان

ب( آســیب وارد بــر کناره هــای بازشــوهای تمــام قــد 
ــه ی  ــانتاماریا، زلزل ــوالدی ســبک، بیمارســتان بیانســا س ف

ــی[ ــو ماس ــا ]آنجل ــدا، ایتالی ــا، میران 2012 امیلی

ــوالدی  ــد ف ــام ق ــوار تم ــج دی ــر کن ــیب وارد ب ــف( آس ال
ــه،  ــن  آرم ــازه ی بت ــک س ــا ی ــش ب ــر برهم کن ســبک در اث
بیمارســتان بیانســا ســانتاماریا، زلزلــه ی 2012 امیلیــا، 

ــی[ ــو ماس ــا ]آنجل ــدا، ایتالی میران
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تصویر 30.4: شکستگی خارج از صفحه جداکننده با صفحات گچی و زیرسازی فوالدی سبک دارای ارتفاع کوتاه در اثر نیروهای 
اینرسی، زلزله  1994 نورتریج، لس آنجلس، ایاالت متحده، ]شرکت تعاونی ویس، جانی، الستنر[

تصویر 31.4: آسیب وارد بر سقف های کاذب مشبک آکوستیک اجرا شده با تایل، زلزله ی 2009 آبروزو، الکویال، ایتالیا

و  مهـم  پارامترهـای  کـه  می دهـد  نشـان  مالحظـات  ایـن 
کنترل کننـده ی عملکـرد لـرزه ای دیوارهـای جداکننده سـبک 
بـا صفحـات گچـی و زیرسـازی فـوالدی، وزن و ارتفـاع دیـوار 
جداکننـده و وضعیت تجهیزات اتصال به کف و سـقف هسـتند. 
سـقف های کاذب مشـبک آکوسـتیک اجـرا شـده بـا تایـل 
در دو رده ی حسـاس بـه تغییرشـکل و حسـاس بـه شـتاب 

ببینیـد(. را   1.4 )جـدول   ]4.7[ می شـوند  دسـته بندی 
آمـدن  وارد  موجـب  سـاختمان  تغییرشـکل  اسـت  ممکـن 
خسـارت بـه ایـن نوع از سـقف کاذب شـود، چرا کـه اختالف 
حـرکات آنهـا با سیسـتم سـازه یـا دیگر اجـزای غیرسـازه ای 
همچـون دیوارهـای جداکننـده می تواند آسـیب های موضعی 

بـه سـقف کاذب مشـبک وارد کنـد.
با این حال، عملکرد لرزه ای سقف های کاذب مشبک آکوستیک  
 T عمدتاً تحت تأثیر زیرسازی یعنی شبکه های پروفیل سپری

با تایل های گچی )بعضا معدنی( محصور و   شکل که معموالً 
تثبیت می شوند، قرار می گیرد. صدمات رایج، ابتدا در محیط 
نیز در جاییکه سطح آسیب پذیری  و  پیرامونی سقف کاذب، 
آن زیاد است روی می دهند. مشخصه این آسیب، فروریختن 
 .)31.4 )تصویر  باشد  می  فلزی  تغییر شکل شبکه  و  تایل ها 
هستند  )متقاطعی(  متعامد  پروفیل ها  شدن  جدا  دلیل  به 
به  بسته  و  تایل  نگهدارنده  نقش  اصلی  شبکه  عنوان  به  که 
الزامات طرح، طراحی و اجرا شده اند. در این موارد، سیستم 
سقف می تواند ناپایدار شده و نوسانات غیرقابل کنترل موجب 
فروریختن آن شود ]4.6[. در صورتیکه شبکه فلزی به درستی 
توسط آویزها و اتصاالت به سقف اصلی مهار گردد، می توان 
یک  فنی  مشخصه های  نمود.  اجتناب  آسیبی  چنین  بروز  از 
سقف کاذب )مانند فواصل و طول آویزها، استفاده از تایل های 
به  اگر  بر مترمربع(  از 0/1 کیلونیوتن  بیشتر  با وزن  سنگین 
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قرار  نظر  مد  طراحی  زمان  در  یا  و  نشوند  طراحی  درستی 
نگیرند، می توانند باعث بروز خطر جانی برای متصرفین گردند 

.]4.7[
بـه عـالوه، از آنجـا که سـقف های کاذب مشـبک آکوسـتیک 
اجرا شـده با تایل عموماً با سیسـتم روشـنایی، توزیع کننده ها 
و کانـال مکانیکی ادغام می شـوند، مسـتعد نفـوذ تغییر مکان 
غیـر یکنواخـت سـقف ها هسـتند، ایـن برهم کنـش می توانـد 
موجـب وارد آمـدن آسـیب هم به سیسـتم سـقف و هم دیگر 

تجهیـزات مکانیکی و برقی شـود. 
بنابرایـن، رفتار لرزه ای سـقف های کاذب مشـبک آکوسـتیک  
تـا حـد زیادی تحت تأثیـر متغیرهایی چون خـواص مکانیکی 
و  آویزهـا  تایـل،  مشـخصه های  سـپری.  نگهدارنـده  سـازه 
مهاربندهـا و نهایتـا برهـم کنـش این اجـزا با اجزای سـازه ای 
و غیرسـازه ای، قـرار می گیـرد. سـقف های کاذب یکپارچـه بـا 
صفحـات گچـی و زیرسـازی فوالدی سـبک در درجـه ی اول 

حسـاس بـه شـتاب در نظـر گرفته می شـوند )جـدول 1.4(.
تغییرشکل  سقفی،  سیستم های  این  بر  وارد  متداول  آسیب 
شبکه ی زیرسازی و ترک خوردگی مصالح پوششی روکار است 
این نوع  از  با روش های زیر  الف، ب(. می توان  )تصویر 32.4 
آسیب جلوگیری کرد: نصب مناسب آویزهای سیمی )فوالدی 
مناسب  مهار  و  هستند  سقف  سیستم  نگهدارنده  که  سبک( 
مصالح پوششی به شبکه ی زیرسازی فلزی و جدا و مستقل 
اجزای  و  سازه ای  سیستم  حرکات  از  سقف  حرکات  کردن 
چراغ ها  جداکننده،  دیوارهای  سقف،  )همچون  غیرسازه ای 
و....(. لذا اتصال دیوار جداکننده به سیستم سقف کاذب نیز 
زیرسازی،  به  )بخصوص  آسیب  آمدن  وارد  باعث  تواند  می 

مهاربندی ها و آویزهای سقف کاذب( شود.
افزون بر این، سقف های کاذب مشبک با تایل گچی و زیرسازی 
فوالدی سبک در صفحه ی خود، صلب در نظر گرفته می شوند. 

به  اگر  بزرگ(  دهانه های  در  )مخصوصا  سقف ها  اینگونه  لذا 
درستی طراحی و اجرا نشوند، می توانند تا حد بسیار زیادی 

آسیب پذیر باشند )تصویر 33.4(.
آسیب متداول واردآمده به سیستم ها و اجزای غیرسازه ای در 

اثر حوادث لرزه ای شامل سه نوع خطر است ]4.6[:
خطر عدم ایمنی جانی ●
خطر بروز خسارات مالی ●
خطر عدم خدمت رسانی ●

که  دارند  غیرمستقیمی  و  مستقیم  تبعات  خطرات  نوع  این 
ممکن است در نتیجه وارد آمدن آسیب به سیستم ها و اجزای 

غیرسازه ای باشد.
خطر عدم ایمنی جانی به شکل خطر مرتبط با تلفات جانی 
)متصرفین(  ساختمان  ساکنین  به  صدمات  آمدن  وارد  یا 
دیوارهای جداکننده  فروریختن  نمونه،  برای  تعریف می شود. 
و سقف های کاذب می تواند مستقیماً موجب خطر آوار شدن 
باشد و بطور غیرمستقیم مانع از انجام عملیات امداد و نجات 

پس از وقوع زلزله شود )تصویر 34.4(. 
خطـر بـروز خسـارات مالـی بـه عنـوان خطـرات مرتبـط بـا 
زیان هـای اقتصـادی ناشـی از آسـیب وارده بـه سیسـتم ها و 
اجزای غیرسـازه ای اسـت، که بیشـترین حجم سـرمایه گذاری 
را در اکثـر سـاختمان های تجاری دارد. بـرای نمونه، در زلزله  
اخیـر امیلیا رومانیـا در ایتالیـا، زیان مالی عمـده به محصوالت 
تجـاری یـک شـرکت ایتالیایـی )تولیدکننده پنیر پارمسـان و 

سـرامیک( وارد آمـد )تصویر 35.4(. 
و  مهم  ساختمان های  خدمت رسانی  عدم  خطر،  سوم  نوع 
شریان های حیاتی همچون بیمارستان ها، ایستگاه های پلیس، 
این  در  است.  دولتی  و  تجاری  دفاتر  تولیدی،  ساختمان های 
غیرسازه ای،  اجزای  به  وارده  آسیب هایی  اثر  در  خطر،  نوع 

تصویر 32.4: آسیب های وارد بر سقف های کاذب مشبک و یکپارچه

اثر حرکات  در  کاذب  پوششی سقف  الف( سقوط صفحات 
ترائوسترا  دانشگاه  بتنی،  سقف  و  کاذب  سقف  بین  جانبی 

اوسته، زلزله 2010 شیلی ]کناف شیلی[

الکویال،  دانشگاه  مشبک،  کاذب  سقف  بر  وارد  آسیب  ب( 
زلزله 2009 آبروزو، الکویال، ایتالیا ]آنجلو ماسی[
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تصویر 33.4: فروریختن سقف کاذب اجرا شده در دهانه بزرگ با تایل گچی و زیرسازی فلزی سبک، زلزله ی 2012 امیلیا، مانتوا، 
ایتالیا ]مارکو ساویا[

تصویر 34.4: خطر عدم ایمنی جانی: آسیب وارد بر اجزای غیرسازه ای، زلزله ی 2009 آبروزو، الکویال، ایتالیا ]آنجلو ماسی[
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فعالیت های طبیعی ساختمان به حالت تعلیق در می آید. 
ــب  ــازه ای اغل ــزای غیرس ــتم ها و اج ــل سیس ــرات متقاب اث
ــرداری را  ــره ب ــه به ــود ک ــد موجــب آســیب هایی ش می توان
ــر  ــام تعمی ــان انج ــا زم ــالل ت ــن اخت ــد و ای ــل می کنن مخت
ــا کاهــش  ــه عــالوه، عــدم فعالیــت ی ــد. ب باقــی خواهــد مان
بهــره وری تأسیســات بــه عنــوان تبعــات احتمالــی و اضافــی 
از دســت رفتــن کارایــی ســاختمان شــناخته می شــوند 

ــر 36.4(. )تصوی

2.4.4 اهداف عملکردی
عملکـرد سـاختمان ترکیبـی از عملکـرد اجـزای سـازه ای و 
غیرسـازه ای اسـت ]4.7[. بنابراین، واضح اسـت که مسـئله ی 
اجـزای غیرسـازه ای نقـش ثانویـه ای در سـاختمان نداشـته و 
اهمیـت آن بـه انـدازه اجـزای سـازه ای اسـت. مخصوصـا در 
مـواردی کـه طراحـی سـاختمان بر اسـاس عملکـرد، مد نظر 
باشـد )بـرای جزئیـات بیشـتر بـه فصـل 2 مراجعـه فرمایید(. 
بیشـتر  لـرزه ای  شـکنندگی  و  آسـیب پذیری  اصلـی  دلیـل 

اجـزای غیرسـازه ای نسـبت بـه سـازه ای، روش طراحـی آنهـا 
می باشـد کـه مطابـق سـطح عملکرد سـازه منظور می شـوند. 
لـذا بایـد سـطح عملکـرد باالتـری بـرای آنهـا منظور شـود تا 
در زلزله هـای بـا شـدت کـم آسـیب نبیننـد. ایـن مسـئله در 
زلزله ی 1971 سـن فرناندو )تصویـر 37.4( نمود پیدا کرد، در 
آن حادثـه سـازه های باربر آسـیب کمـی دیدنـد، و درحالیکه 
اجـزای غیرسـازه ای بـه شـدت آسـیب دیدنـد و منجـر بـه 
خسـارات مالـی قابـل مالحظـه  و تهدیـدات جانـی بسـیاری 
شـد ]4.1[. بـرای نمونـه، براسـاس پژوهـش انجام گرفتـه در 
زلزلـه ی  در  آسـیب دیده  تجـاری  سـاختمان   25 بـا  رابطـه 
1971 سـن فرناندو، خسـارات مالـی ثبـت شـده نشـان داد 
کـه %3 خسـارات بـه اجـزای سـازه ای و %97 بـه آسـیب های 
غیرسـازه ای مربـوط می شـد )%7 خسـارات اجـزای الکتریکی 
و مکانیکـی، %34 خسـارات نمـا خارجـی، و %56 خسـارات 
معمـاری داخلـی( ]4.6[. بـه همین دلیل، زلزله سـال 1971 
سـانفرانندو اولیـن رویـداد فاجعـه بـاری بود که توجه بیشـتر 

بـه طراحـی لـرزه ای اجـزای غیرسـازه ای را برجسـته کرد.

تصویر 35.4: خطر بروز خسارات مالی: آسیب وارد بر داربست ها و قفسه ها در انبارها، زلزله ی 2012 امیلیا، سنت آگوستینو، 
ایتالیا ]مارکو ساویا[

تصویـر 36.4: خطـر از دسـت رفتن خدمت رسانی: آسـیب 
بـه تاسیسـات در یـک شـرکت زیست پزشـکی، زلزلـه  وارد 

2012 امیلیـا، مـدوال، ایتالیـا ]مارکـو یاویـا[

تصویر 37.4: آسیب وارد بر اجزای غیرسازه ای در ساختمان 
سـن  فرنانـدو،   1971 زلزله   ،Olive View پزشکی  آموزش 

لـس آنـجـلـس، ایـاالت متـحده، ]نیسی پیر[
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اجـزای  بـرای  عملکـرد  برمبنـای  طراحـی  اصلـی  هـدف 
غیرسـازه ای، فراهـم آوردن سـطح مناسـبی از ایمنـی جانـی 
بـا در نظـر گرفتـن سـطح خطـر واقعی تـر زلزلـه و اهمیـت 
اجـزای غیرسـازه ای درون سـاختمان اسـت. به عـالوه، ممکن 
اسـت سـطوح باالتـر عملکـردی غیرسـازه ای بـرای محـدود 
سـاختن خسـارات وارد بر سـاختمان یـا اطمینـان از عملکرد 
بـدون وقفـه ی سـاختمان پـس از وقـوع زلزلـه، نیـاز باشـد. 
ایـن الزامـات بـرای سـاختمان های تاریخـی، سـاختمان های 
ضـروری )بیمارسـتان ها، ایسـتگاه های پلیس و آتش نشـانی(، 
سـاختمان های تولیـدی و تجـاری که زیان ناشـی از آن باعث 
وقفـه در عملکـرد سـاختمان )پـس از وقـوع زلزله( می شـود، 

باشـد.  سـخت گیرانه تر  بایسـتی 
کاهـش خطـر لـرزه ای اجزای غیرسـازه ای بسـته بـه  کاربری 
آن،  در  غیرســازه ای  اجـزای  اجـرای  نحـوه  و  ساختمــان 
ضـروری  سـاختمان های   ، تاریخـی  سـاختمان های  )ماننـد 
مختلفـی  شـیوه های  بـه  جدیـد(  سـاختمان های  یـا  و 
مبانـی  در  عمـده ای  پیشـرفت های  می پذیـرد.  صـورت 
در  غیرسـازه ای  اجـزای  بـرای  عملکـرد  برمبنـای  طراحـی 
اسـتانداردهای سـاختمانی آمریـکا معرفـی شـده اسـت کـه 
بـرای سـاختمان های موجـود )ASCE-SEI 41-13 "ارزیابـی 
لـرزه ای و بهسـازی سـاختمان های موجـود" ]4.9[( و بـرای 
سـاختمان های جدیـد )ASCE-SEI 7-10 "حداقـل بارهـای 
می باشـد.  سـازه ها"(  دیگـر  و  سـاختمان ها  بـرای  طراحـی 
اختصاصـی رویکردهـای  بررسـی  رو  پیـش  از بحـث  هـدف 
طراحـی بیان شـده در قوانیـن مذکـور نیسـت، بلکـه مقصـود 
نیـت  بـه  تصمیم گیـری  رونـد  کشـیدن  تصویـر  بـه  آن  از 

موجـود  سـاختمان های  بـرای  عملکـردی  اهـداف  انتخـاب 
رویکـرد   ،ASCE- SEI 41-13 اسـتاندارد  اسـت.  جدیـد  و 
می دهـد  نشـان  را  موجـود  سـاختمان های  بـرای  طراحـی 
)تصویـر 38.4( کـه بـرای تعیین اهداف عملکردی سـاختمان 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. ایـن اهـداف خود بـا ترکیب 
نمـودن سـطوح خطـر لـرزه ای بـا سـطوح عملکرد مـورد نیاز 
سـاختمان تعریـف می شـوند ]4.12[. اهـداف مـورد نظـر بـر 
اسـاس عملکرد سـاختمان پس از ارزیابی نوع و شـدت خطر، 
احتمـال عملکـرد سـاختمان پـس از وقوع زلزلـه و قابل قبول 
بـودن خسـارات سـازه ای و غیرسـازه ای، انتخـاب می شـوند. 
بطـور ویـژه، ایـن اسـتاندارد سـه هـدف عملکردی بـرای یک 

می نمایـد: معرفـی  سـاختمان 
هدف عملکردی مبنا ●
هدف عملکردی ویژه ●
هدف عملکردی محدود ●

انتظـار مـی رود سـاختمان هایی کـه هـدف عملکـردی مبنا را 
بـرآورده می سـازند، آسـیب اندکـی از زلزله هـای نسـبتاً مکرر 
و متوسـط ببیننـد، امـا تحت زلزله های بسـیار شـدید با دوره 
بازگشـت طوالنـی زیـان مالـی احتمالـی و آسـیب سـازه ای و 

غیرسـازه ای بسـیار بیشتری داشـته باشند. 
هـدف عملکـردی ویـژه، نسـبت بـه هـدف عملکـردی مبنـا 
بسـیار بلندپروازانه تـر اسـت و ایـن اجـازه را می  دهـد ارزیابی 
لـرزه ای یـا انجـام بهسـازی لرزه ای تا سـطحی باالتـر از هدف 
عملکـردی مبنـا، مـد نظـر قـرار گیـرد. منظـور از ایـن هدف 
عملکـردی حفـظ خدمـت رسـانی بـی وقفـه سـاختمان پس 

سطـــوح عمـــلکردى هدف براى ساخـــتمان

*  
اى

زه 
ـر

ــ
ر ل

ــ
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ــ
سط

قابلیت خدمات رسانى بى وقفهقابلیت استفاده بى وقفهایمنى جانىآستانه فروریزش

هدف عملکردى مبناهدف عملکردى محدود

هدف عملکردى ویژه

% 50
(72 سـال)

% 20
(225 سال)

% 5
(975 سال)

% 2
(2475 سال)

* منظور از حرکات زمین احتمال فراگذشت در 50 سال و دوره بازگشت متوسط متناظر آن است. 

تصویر 38.4: اهداف عملکردی ساختمان مطابق با استاندارد ASCE-SEI 41-13و)2003(
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از وقـوع زلزلـه جهـت اطمینـان از کاهـش آسـیب و افزایـش 
بهـره وری اسـت. این الـزام سـخت گیرانه تر بایسـتی در موارد 
شـود،  گرفتـه  کار  بـه  سـاختمان های ضـروری  بـه  مربـوط 
اجـزای  از  وسـیعی  گسـتره ی  دقیق تـر  طراحـی  همچنیـن 
غیرســازه ای را دربـرمــی گیرد. هـدف عملکـردی ویــژه را 
می تـوان بـا اسـتفاده از هـر کـدام از این مـوارد بدسـت آورد:  

افزایش سطح عملکرد ساختمان ●
افزایش سطح  خطر لرزه ای ●
بـاال بـردن طبقـه بنـدی / گروه بندی بر حسـب ریسـک  ●

نسـبت بـه آنچـه کـه بـه طـور طبیعـی بـه سـاختمان 
اختصـاص داده شـد

یا هر ترکیبی از موارد فوق ●
رفع خطر  عملکردی،   هدف  نوع  این  تمرکز  دیگر،  از سوی 
آوار شدن اجزای غیرسازه ای است. در اینگونه موارد، ارزیابی 
پایین تر  سطوح  از  استفاده  با  لرزه ای  بهسازی  یا  لرزه ای 
یا  لرزه ای  خطر  پایین تر  سطوح  نظر،  مورد  سازه ای  عملکرد 
دسته بندی پایین تر خطر به میزانی کمتر از هدف عملکردی 
 ،ASCE-SEI 41-13 استاندارد  براساس  انجام می گیرد.  پایه 
اهداف عملکردی سازه توسط سطوح عملکرد مورد نظر برای 
زلزله در  نهایت حالت آسیب که حین  بی  از میان  آن سازه 
ساختمان می تواند ایجاد شود، انتخاب می شود. حاالت آسیب 
بیانگر سطوح عملکردی هدف برای ساختمان است که مورد 

توجه جامعه قرار دارد.
انتخاب این حاالت به عواملی همچون، تضمین عملکرد عادی 
یک ساختمان به شرطی که پس از وقوع زلزله قابل سکونت 

باشد و یا دارای ایمنی جانی باشد، بستگی دارد.
طراحی بر اساس سطوح مختلف عملکرد هدف در ساختمان، 
باعث افزایش یا کاهش نیروهای طراحی لرزه ای و در شرایط 
خاص  باعث افزایش یا کاهش اجزای غیرسازه ای  در آن ساختمان 
 ASCE-SEI 41-13 استاندارد  با  مطابق   .]4.6[ شد  خواهد 
سطوح عملکرد هدف یک ساختمان به شکل ترکیبی از سطوح 
غیرسازه ای  هدف  عملکرد  سطوح  و  سازه ای  هدف  عملکرد 
در  غیرسازه ای  و  سازه ای  آسیب  سطوح  می شود.  طراحی 
وضعیت  بیانگر  توصیفات  این  شده اند.  تعریف   7.4 جدول 
بر  می تواند  که  هستند  مشخصی  لرزه ای  شدت  برای  آسیب 

یک ساختمان اثر بگذارد.
بحـث فعلـی تمرکز ویژه ای بر سـطوح عملکردی غیرسـازه ای 
هـدف دارد کـه ایـن سـطوح  عملکـردی بـه تفصیـل در فصل 2 
 ASCE-SEI 41-13 مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. اسـتاندارد
چهـار سـطح عملکـردی هـدف جهـت اجـزای غیرسـازه ای 
بـرای یـک سـاختمان تعریف می کنـد، این سـطوح در تصویر 

39.4 بدیـن شـرح خالصـه شـده اند:
خدمت رسانی بی وقفه ●
مهار شده )حفظ وضعیت( ●
ایمنی جانی ●
لحاظ نشده ●

سـطح عملکـرد خدمـت رسـانی بی وقفـه بدین شـرح تعریف 
می شـود کـه در آن اجـزای غیرسـازه ای پـس از وقـوع زلزله، 
همچنـان قـادر بـه سـرگیری فعالیـت همچـون زمـان قبل از 

باشـند. زلزله 
سـطح عملکـردی مهار شـده )حفظ وضعیـت( اینگونه تعریف 
می شـود: اجزای غیرسـازه ای در زمـان زلزله آسـیب دیده اند 
و ممکـن اسـت کـه کار نکننـد، امـا پـس از وقـوع زلزلـه در 

محـل خـود پایـدار مانده اند.
تعریـف  اینگونـه  جانـی  ایمنـی  عملکـردی  سـطح 
تخریـب  و  دیـده  آسـیب  غیرسـازه ای  می شـود: اجزای 
شـده اند، امـا عواقـب این آسـیب خطری برای جـان و زندگی 
افـراد بـه وجـود نمـی آورد. هـدف از این سـطح عملکـردی از 
میـان بـردن خطـر آوارشـدن مرتبـط بـا اجـزای غیرسـازه ای 
اسـت، اگرچه ممکن اسـت چنین شـرایطی بیانگر این باشـد 
کـه اجـزای غیرسـازه ای پس از وقـوع زلزله های شـدید، دیگر 

نمی باشـند. تعمیـر  قابـل 
اتخاذ می شود که بهسازی  سطح عملکرد لحاظ نشده زمانی 
مورد  غیرسازه ای  اجزای  ریسک  کاهش  جهت  ساختمان 
بهسازی  است  ممکن  در حقیقت،  است.  نگرفته  قرار  بررسی 
غیرسازه ای فعالیت های عادی ساختمان را به خطر بیندازد و 
امکان دارد در برخی موارد به منظور جلوگیری از وقفه هایی 
آسیب پذیری  کاهش  به  رسیدگی  ساختمان،  بهره برداری  در 

غیرسازه ای در الویت نباشد.
تعریـف  ASCE-SEI 41-13 سـطوح  اسـتاندارد  بـا  مطابـق 
شـده آسـیب های غیرسـازه ای جهـت دیوارهـای جداکننده و 

سـقف های کاذب طبـق جـدول 8.4 تعریـف شـده اسـت. 

تصویر 39.4: سطوح عملکرد غیرسازه ای هدف

سطوح عملکرد غیرسازه اى هدف

قابلیت خدمت رسانى بى وقفه

مهارشده (حفظ وضعیت)

ایمنى جانى

لحاظ نشده

عملکرد بهتر

عملکرد ضعیف تر
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]ASCE/ SEI 41-1 (2013([ جدول 7.4: سطوح عملکرد سازه ای هدف و کنترل خسارت

سطوح عملکرد سازه ای هدف
قابلیت خدمت رسانی عملیاتیقابلیت استفاده بی وقفهایمنی جانیآستانه فروریزش

بسیار کمکممتوسطشدیدآسیب کلی
اجـزای 
سازه ای

در  کمـی  سختی  و  مقـاومت 
برابر بارهـای جانبــی خواهـد 
داشت اما دیوارها و ستون های 
باربر ثقلــی به عمکــرد خـود 

ادامه می دهند.
برخـی از خروجـی ها مسـدود 

می شوند.
جابجایی بزرگ اتفاق می افتد و 
ساختمان در آستانه فرو ریزش 
به  نمی تواند  و  می گیرد  قرار 

فعالیت خود ادامه دهد.

در  سختی  و  مقاومت  کمی 
تمامی طبقات باقی مانده است. 
المان های باربر ثقلی به عملکرد 
هیچ  می دهند.  ادامه  خود 
از صفحه ای  خارج  گسیختگی 
تغییر  ندارد.  وجود  دیوارها  در 
مــکان جانبــی مانـدگار روی 
آسیب  جداکننده ها  می دهد. 
می بینند. ادامه ی سکونت پیش 
بود.  نخواهد  ممکن  تعمیر  از 
ساختمان  تعمیر  است  ممکن 

مقرون به صرفه نباشد.

تغییر مـکان جانبــی ماندگـار 
روی نمی دهد. سازه به میزان 
و  مقاومت  مالحظه ای  قابل 
سختی اولیه را حفظ می کند. 
وجود  سکونت  ادامه ی  امکان 

دارد.

روی  ماندگار  جانبـی  مـکان  تغییر 
نمـی دهد. ســازه به میــزان قابــل 
اولیه  و سختی  مقاومت  مالحظه ای 
ترک خوردگی های  را حفظ می کند. 
جزئی در نما، جداکننده ها و سقف و 
نیز المان های سازه ای روی می دهد. 
آنها  وجود  که  سیستم هایی  تمامی 
به  است  نیاز  طبیعی  عملکرد  برای 
کار خود ادامه می دهند. امکان ادامه  
سکــونت و استفـاده از ساختمــان 

بسیار زیاد است.

اجـزای 
غیرسازه ای

دیوارهــای  گستـرده.  آسیب 
جداکننده یا جـان پناه هــای 
مهارنشده فرو می ریزند و یا در 

ُشُرف آوار شدن هستند.

مانند  اجزای  ریزش  خطر 
اما  می یابد،  کاهش  پناه  جان 
بسیاری از تجهیزات معماری، 
برقـــی و مکانیــکی آسیـب 

می بینند.

اثاثیه  و  تجهیزات  مجموع  در 
ایمن باقی می مانند، اما ممکن 
مکانیکی  آسیب  اثر  در  است 
عمل  برق  و  آب  قطع  یا  و 
ترک خوردگی هایی  نکنند. 
و  سقف  جداکننده ها،  نما،  در 
نیز المان های غیرسازه ای روی 
می دهد. می توان آسانسورها را 
مجدداَ راه اندازی کرد. سیستم 
می کند.  عمل  حریق  اطفاء 
میزان آسیب و خطرات جانی 

کم است.

روی  جزئی  بسیار  آسیب های 
مــی دهـد. بــرق و سایـر خطــوط 
و  هستند  دسترس  در  سرویس 
احتماالً از منابع آماده به کار تأمین 

می شوند.

]ASCE/ SEI 41-1 (2013([ جدول 8.4: سطوح عملکرد غیرسازه ای هدف و کنترل خسارت - اجزای معماری

سطوح عملکرد غیرسازه ای هدفگروه اجزاء

قابلیت خدمت رسانی بی وقفهمهار شدهایمنی جانی

دیوارهای 
جداکننده 

)پوشش گچی(

آسیب گسترده؛ برخی ترک خوردگی های شدید، خردشدگی 
در برخی مناطق

ترک خوردگی در بازشوها. 
ترک خوردگی جزئی

ترک خوردگی های جزئی

آسیب گسترده است. سقف های پوشش گچی ترک خورده سقف ها
و ورقه ورقه می شوند، اما به صورت یکجا آوار نمی شوند. 
تایل های سقف های مشبک از جای خود خارج می شوند، 
شبکه های درحال سقوط درهم پیچیده شده و متالشی 
وجود  راه های خروجی  احتمال مسدود شدن  می شوند. 
دارد. آسیب احتمالی به جداکننده ها و تجهیزات آویزان 

مجاور وارد می آید.

سقف های  است.  محدود  آسیب 
گچــی ترک خــورده و ورقـه ورقـه 
می شوند، اما به صورت یکجا آوار 
کاذب  سقف   شبکه ی  نمی شوند. 
به واسطه ی سقوط تایل ها تا حد 

زیادی بدون آسیب می ماند.

بطور کلی آسیب بسیار ناچیز است 
و تأثیــری بر سکــونت یا کارایــی 

ساختمان ندارد.
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استاندارد ASCE-SEI 7-10 رویکرد طراحی را برای ساختمان های 
جدید تعریف می کند و نیز با داشتن معیارهای طراحی براساس 
عملکرد، الزامات کاماًل جامعی برای اجزای غیرسازه ای مشخص 
قرار  استفاده  مورد  ساختمان ها  برخی  در  تنها  که  می نماید 
می گیرند. با اشاره به اصطالحات مورد استفاده در استاندارد 
استاندارد  داده شد،  نشان  پیش تر  که   ASCE-SEI 41-13
ASCE/SEI 7-10 سطوح عملکردی هدف برای ساختمان را 
به شکل سطوح مبنا و ویژه تعریف می کند و در عین حال هدف 
عملکردی محدود را برای ساخت وسازهای جدید مجاز نمی داند 
)برای جزئیات بیشتر فصل 2 را ببینید(. هدف عملکردی مبنا، از 
الزمات تعریف شده برای سازه ها پیروی  می نماید، در حالیکه هدف 
عملکردی ویژه، از الزامات تعریف شده برای تجهیزات  غیرسازه ای 
سازی  پیاده  و  ایجاد  با  حال،  این  با   .]4.6[ می نماید  پیروی 
معیارهای طراحی لرزه ای خاص بر اساس نیازهای مشتریان، این 
استاندارد مانع انتخاب هدف عملکردی ویژه برای ساختمان های 
بر  می توانند  طراحان  منظور،  بدین  بود.  نخواهد  ضروری  غیر 
و  میان طراحی  انطباق  بررسی  مناسب جهت  سازه ای  تحلیل 

اهداف عملکردی مشخص شده در فاز برنامه ریزی استناد کنند. 
مبانی طراحی براساس عملکرد که در باال بیان شد بر جنبه های 
مهمی تأکید دارند و آن مستلزم بحث و توافق میان طراحان و 
کارفرمایان در رابطه با انتخاب اهداف عملکردی است. به این 
ترتیب، تعریف سطح عملکرد لرزه ای خواسته شده برای اجزای 
سازه ای و غیرسازه ای بیانگر نقطه شروع روند برنامه ریزی و در 

نتیجه بخش جدایی ناپذیر طراحی لرزه ای می باشد. 
بـه عالوه، از آنجاکـه طراحی لرزه ای اجزای غیرسـازه ای میان 
خسـارات احتمالی و هزینه خسـارات تعادل برقـرار می نماید، 
آن مسـئله ی  مزایـای  و  از هزینه هـا  داشـتن درک درسـت 
مهمـی در طراحـی براسـاس عملکـرد اعمال شـده بـه اجزای 
غیرسـازه ای اسـت. لـذا بایـد تحلیـل اقتصـادی هدفمنـد، که 
و  لـرزه ای  آسـیب  هزینه هـای مسـتقیم  ارزیابـی  آن  هـدف 
غیرمسـتقیم ناشـی از بـروز وقفـه در فعالیت هـای سـاختمان 

اسـت، انتخـاب اهـداف عملکـردی را توجیه کنـد ]4.8[.

3.4.4 کاهش خسارات
اجزای  و  سیستم ها  برای  عملکرد  براساس  طراحی  مبانی 
و  پشتیبان  سازه های  مناسب  طراحی  شامل  غیرسازه ای 
اشاره ی  با   FEMA E-74 گزارش  است.  لرزه ای  مهاربندهای 
کاذب  سقف های  و  سبک  جداکننده  دیوارهای  به  ویژه 
یکپارچه با صفحات گچی و زیرسازی فلزی با تاکید بر آسیب 
برای کاهش  بسیاری  این سیستم ها، روش های  برای  لرزه ای 
اقدامات حفاظتی  این  خطر احتمالی آنها فراهم آورده است. 
بایستی براساس اهمیت اجزای غیرسازه ای، تبعات وارد آمدن 
آسیب به آنها شرایط نصب و اجرا، تعیین شوند. افزون بر این، 
و  اهداف  با  بایستی  به جهت کاهش آسیب  اقدامات  انتخاب 

برنامه ریزی  روند  در  که  غیرسازه ای  لرزه ای  عملکرد  سطوح 
تعریف می شوند، مطابقت داشته باشد. این جنبه دربردارنده ی 
و  ریسک  کاهش  برای  طراحی  روش های  مناسب  انتخاب 
آسیب غیرسازه ای است، زیرا مؤلفه ای که باید سطوح عملکرد 
سازد  برآورده  را  وقفه  بی  رسانی  قابلیت خدمت  و  مهارشده 
در مقایسه با سایر مولفه ها که سطح ایمنی جانی را برآورده 

می سازد، دارای پیچیدگی و نیازمند توجه بیشتر.
شـیوه های طراحـی بـرای اجـزای غیرسـازه ای کـه در برخـی 
 FEMA 454 و FEMA E-74 اسـناد همچـون گزارش هـای
آمـده، راه حل هـای تصویـری و رایجـی با هدف فراهـم آوردن 
روش هـای  نموده انـد.  ارائـه  طراحـی  صحیـح  شـاخصه های 
طراحـی لـرزه ای کاهـش ریسـک و آسـیب های غیرسـازه ای 

عمومـاً در سـه گـروه زیـر جـای می گیرنـد:
جزئیاتی که نیازی به محاسبه ندارد )NE(و1 ●
جزئیات تجویزی )PR(و2 ●
جزئیاتی که نیاز به محاسبه دارند )ER(و3 ●

روش هـای رایـج محافظـت و ایمنـی در زمـان زلزلـه کـه نیاز 
بـه هیچگونـه طراحـی مهندسـی خاصـی  ندارنـد، بـه عنوان 
جزییاتـی کـه نیـاز بـه محاسـبه نـدارد، تعریـف می شـوند. 
بایسـتی اقدامـات حفاظتـی غیرمهندسـی تنهـا بـرای اجزای 
سـبک نصب شـده در سـاختمان های بحرانـی اعمـال شـود.

جزئیات توصیفی به عنوان روش های استاندارد مقاوم لرزه ای 
برای دستورالعمل های نصب و راه اندازی خاص تعریف شده اند 
اجرا  مهندسی  طراحی  به  نیاز  بدون  اجزا   می دهد  اجازه  که 
گردند. این اقدامات حفاظتی بایستی تنها برای سقف های کاذب 
وزن  با  تایل  با  شده  اجرا  مشبک  صوت(  )جاذب  آکوستیک 
حداکثری 0/19 کیلونیوتن بر مترمربع در ساختمان های غیر 

بحرانی استفاده شوند.
جزئیاتی که نیاز به محاسبه دارند به عنوان روش های طراحی 
برای قید حرکتی، آویزها و مهاربندها تعریف می شوند که این 
اقدامات طراحی بایستی در ساختمان های ضروری استفاده شوند.

روش هـای کاهش آسـیب لرزه ای غیرسـازه ای برای سـقف های 
کاذب و دیوارهـای جداکننـده سـبک در جـدول 9.4 نشـان 
داده شـده اسـت. اسـتاندارد ASCE/SEI 7-10 بـرای کاهـش 
آسـیب های لـرزه ای، برخـی الزامـات عمومـی طراحـی را برای 
جزئیـات اجـرای آویزها و سـازه پشـتیبان و مهاربنـدی جانبی 
و مهاربنـدی اجـزای معمـاری همچون دیوارهـای جداکننده و 
سـقف های کاذب ارائـه نموده اسـت. بطور ویژه، ایـن ضوابط بر 
ایـن اصـل کلی تاکید دارد که بایسـتی یک مسـیر بار پیوسـته 
و ثابـت بـا مقاومـت و سـختی کافی بین اجـزاء غیرسـازه ای و 
سیسـتم سـازه ای ایجـاد شـود. این شـرایط در صـورت رعایت 
الزامـات مربـوط به اجـرا و نصب اجزای غیرسـازه ای که در این 

اسـتاندارد اشـاره شـده، تضمین شـده است. 

1 -Non-engineered details 2 Prescriptive details 3 Engineering required details
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جزئیات کاهش آسیب های لرزه ای برای دیوارهای جداکننده 
با صفحات روکش دار گچی و زیرسازی سبک فلزی 

جداکننده هـای   ،ASCE/SEI 7-10 اسـتاندارد  براسـاس 
متصـل بـه سـقف ها یا دیوارهـای بلندتـر از 1/8 متر بایسـتی 
همیشـه  مهاربنـدی جانبـی شـوند و ایـن موضـوع، مسـتقل 
از مهاربنـدی سقف هاسـت. بـا ایـن وجـود،  جزئیـات کاهش 
آسـیب های لـرزه ای در این اسـتاندراد مطرح نشـده و به طور 
گسـترده در FEMA E-74 مورد بحث قرار گرفته  اسـت. برای 
دیوارهـای جداکننده سـاخت و سـاز خشـک، بایسـتی  میان 
دیوارهایـی کـه تمـام قـد ) از کـف تا سـقف( اجرا شـده اند با 
دیوارهایـی کـه بـه صورت نیمـه قد )به سـقف اصلـی متصل 
نشـده اند(، تفاوتـی قایـل شـد. میـزان و نـوع آسـیب وارد بـر 
ایـن سیسـتم ها توسـط جزئیـات اتصـاالت بـاالی دیوارهـای 

می شـود.  کنترل  جداکننـده 
بـه منظـور جداسـازی دیوارهـا از تغییـر شـکل های سـازه ای 
بایـد در محـل اتصـال دیـوار جداکننده تمـام ارتفـاع )قد( به 
سـقف کاذب، از جزییـات اتصال کشـویی لغزان اسـتفاده کرد 
در عیـن حـال محـل اتصـال دیـوار بـه کـف بایسـتی کامـال 
محکـم و ثابـت باشـد. به این دلیـل که اتصال کشـویی لغزان 
بـه راحتـی قـادر بـه حرکـت درون صفحـه ای )در راسـتای 
دیـوار( مـی باشـد، دیـوار جداکننـده از سـمت بـاال حرکـت 
آن  صفحـه ای  از  خـارج  حرکـت  و  داشـت  خواهـد  آزادانـه 

محصـور خواهد شـد.
بـه طـور خـاص، الزامـات لـرزه ای تعریـف شـده در دیوارهـای 
جداکننـده خشـک تمـام ارتفـاع اشـاره میکنـد که سـازه های 
قائـم )اسـتاد( و صفحـات روکـش دار گچـی در  بنـد  پشـت 
قسـمت فوقانـی دیوار به سـازه هـادی افقی )رانـر( پیچ نگردند 
)تصویـر 40.4(. ممکـن اسـت الزامات اضافی بـرای مقاومت در 
برابـر حریـق، ضـدآب کردن و عایق صوتی سـاختار نیاز باشـد. 
زمانیکـه دیوارهـای جداکننـده تمـام ارتفاع در سـاختمان های 
بـا ارتفاع کم نصب می شـوند، بایسـتی با اسـتفاده از تمهیدات 
اضافـه یا تکمیلـی برای افزایـش مقاومت جانبی بـه المان های 

فوقانـی خـود متصل و ثابت شـوند. 
تـا سـقف  آنهـا  ارتفـاع  کـه  منقطـع  دیوارهـای جداکننـده 
امتـداد نیافتـه اسـت، در برابر آسـیب های خـارج از صفحه ای 

بسـیار حسـاس هسـتند. لذا این گــونه سـاختارها بایستی به 
المان هـای فوقانـی سـاختمان مهـار گردندامـا نیاز بـه اتصال 
بـه سـقف کاذب ندارند. بدیـن گونه از اثرات برهـم کنش آنها 
جلوگیـری می شـود. براسـاس گـزارش FEMA E-74، بـرای 
دیوارهایـی بـا شـرایط فـوق، بایسـتی مهاربندهایـی توسـط 
اسـتاد قسـمت فوقانـی دیـوار را بـه سـقف متصل نمایـد. این 
مهاربندهـا در فواصـل 1/2 تـا 2/4 متـر بـه وسـیله  پروفیـل 
نبشـی بـه سـقف اصلـی و همچنیـن قسـمت فوقانـی دیـوار 

متصـل می  شـوند.
اگـر فاصلـه بیـن دیـوار جداکننـده نیمـه بـا سـاختار سـقف 
فوقانـی اش بیـش از 1/80 مترباشـد، می تـوان مهاربندهـا را 
بـا پشـت بندهـای قائم )اسـتاد( یـا مقطـع قوطی و یـا دوبل 
اسـتاد پشـت بـه پشـت  بـه هـم متصـل شـده، ایجـاد نمـود 

)تصویـر 41.4(. 
اگـر دیوارهـای جداکننـده بـرای پشـتیبانی از دیگـر اجـزای 
غیرسـازه ای اسـتفاده می شـوند،  به منظـور مقاومـت بارهای 
اضافی وارده، بایسـتی سـازه های پشت بند )اسـتاد( ضخیم تر 
در دیوارهـای تمـام ارتفـاع یـا فاصلـه اسـتادهای نزدیکتر در 

دیوارهـای نیمـه در نظر گرفته شـوند. 
جزئیـات تالقـی بیـن دیوارهـای عمـود بـر هـم یـا بـه هـم 
 پیوسـته بایسـتی به درسـتی طراحی شـود، چرا که دیوارهای 
محـدود شـده در یـک جهـت می تواننـد حرکـت دیوارهـای 

جداکننـده را در جهـت دیگـر مهـار کننـد.

جزئیـات کاهش آسـیب لرزه ای سـقف های کاذب مشـبک 
تایل با  آکوسـتیک 

کاذب  سـقف های  بـرای  لـرزه ای  آسـیب  کاهـش  اقدامـات 
مشـبک آکوسـتیک بـا تایـل و سـقف های کاذب یکپارچـه با 
صفحـات گچی و زیرسـازی فلـزی نیازمند جزئیـات تجویزی 
در رابطـه بـا مهاربنـدی لـرزه ای و شـرایط محیـط بـه منظور 

محـدود کـردن حرکات سـقف اسـت.
در رابطـه بـا سـقف های کاذب مشـبک آکوسـتیک بـا تایـل، 
سـقف  کـه  می کنـد  بیـان   ASCE/SEI 7-10 اسـتاندارد 
کاذب آکوسـتیک واقـع در مناطـق دارای لرزه خیـزی کـم، 
نیـازی بـه مهاربنـدی جانبی نـدارد، تنها بایسـتی بـا حرکات 

]FEM E-74 (2011([ جدول 9.4: روش های کاهش آسیب لرزه ای برای اجزای معماری غیرسازه ای

روش های کاهش آسیب لرزه ایاجزای معماری
دیوارهای جداکننده

ERدیوار جداکننده سبک

سقف های کاذب
PRسقف های کاذب یکپارچه با صفحات روکش دار گچی 

PRسقف های کاذب مشبک آکوستیک با تایل

PR: جزئیات تجویزی؛ ER: جزئیاتی که نیاز به محاسبه دارند
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]FEMA E-74 (2011([ تصویر 40.4: مهار لرزه ای برای دیوار تمام ارتفاع غیرباربر با قاب بندی

رانر

پانل گچى

اسـتاد بــه فواصـل
مرکـز بــــه مرکـز
حداکثر 60 سانتى متر

در صورتیکه پانل گچى به صورت
تمام ارتفاع باشد، به رانر فوقانى

پیچ نگردد. (مهم)

دال بتنى

سقف

دال بتنى کف

اتصال توسط پیچ یا مهار منبسط شونده
به بتن، اتصال توسط پیج به فواصل
مرکز به مرکز 40 تا 60 سانتى متر

اتصال به بتن توسط پیچ یا مهار منبسط شونده
با فواصل حداکثر 60 سانتى متر

توجه: فواصل و اندازه استادها و اتصاالت بستگى 
و وزن  اندازه  تا سقف و همچنین  فاصله کف  به  

عوامل نصب شده به دیوار دارد.
هر کجا که نیاز به بارگذارى بیشترى وجود داشته 
یا  اتصاالت  وارده  بار  تحمل  جهت  بایستى  باشد، 

سازه گذارى مناسبى در آن محل تعبیه گردد.

]FEMA E-74 (2011([ تصویر 41.4: مهار لرزه ای برای دیوار جداکننده غیرسازه ای که کل ارتفاع طبقه را پوشش نمی دهد

1
1

نبشى براى اتصال مهاربند

پیچ براى صفحات فلزى در هر انتها

سقف

مهار به فواصل مرکز به مرکز
1/2 تا 2/4  سانتى متر

حداقل 10 سانتى متردال بتنى

گزینه اى دیگر براى نصب مهاربند

در صورتیکه از
 1/8 متر تجاوز نماید،
باید از باکس استاد،
مقطع پشت به پشت
یا مقطع فلزى مناسب

نبشى براى هر مهاربنداستفاده نمود.

پیچ براى صفحات فلزى در هر طرف

ریل فلزى پیوسته

پنل گچى

ریل فلزى

بتن کف

پیچ نصـب شده توســط دستگاه
یا مهــار باز شــونده (یک طرفه)
براى بتن، در فواصل مرکز به مرکز

40 تا 60 سانتى متر

پشت بند قائم در فواصل مرکز به مرکز
40 تا 60 سانتى متر

مهار منبسط شونده (بازشونده)
براى اتصال به بتن
(پیچ براى چوب)

ــت  ــا جه ــه ه ــه تیغ ــا ک ــه: هرکج توج
پشــتیبانى از قفســه بنــدى یــا ســایر 
مــوارد غیرســاختمانى اســتفاده مى شــوند، 
بــراى  مهاربنــدى  جزئیــات  بایســتى 
ــر بارهــاى اعمــال شــده  مقاومــت در براب

کافى باشد.
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افقـی سـازه تکیه گاهـی یـا سـازه نگهدارنـده تطبیق یابـد. از 
سـوی دیگـر، در نواحـی بـا سـطح زلزله خیـزی بـاال و بـرای 
سـاختمان های ضـروری، ایـن اسـتاندارد بیـان می کنـد کـه 
بایـد سـقف  کاذب آکوسـتیک بـا مهاربندهـای جانبـی صلب 
یـا غیرصلـب و جزئیـات محیطـی خـاص، مقیـد شـود. ایـن 
الزامـات طراحـی لـرزه ای برای سـقف های کاذب آکوسـتیک 
از 0/19  بیـش  وزن کل  دارای  و  مترمربـع  از 92  وسـیع تر 
کیلونیوتـن بـر مترمربـع اسـتفاده می شـوند. ایـن اسـتاندارد 
شـامل اقدامـات ویـژه ی کاهـش آسـیب ها بـرای سـقف های 
کاذب آکوسـتیک وسـیع تر از 232 مترمربـع نیز می باشـد که 
بـر اسـاس آن بایسـتی جهـت کاهش آسـیب های لـرزه ای در 
سـاختارهای دیوارهـای جداکننده تمام ارتفـاع  از درز انقطاع 
اسـتفاده نمـود. ایـن دیوارهـا معمـوال دیوارهـای هسـتند که 
نسـبت بعـد بـزرگ دیوار بـه بعد کوچـک آنها برابر یـا بزرگتر 

از عـدد 4 باشـد. 
مهاربندهـای لـرزه ای غیرصلـب که به صورت جانبی سیسـتم  
سـقف کاذب را بـه سـقف سـازه ای در فواصـل منظـم متصل 
می کننـد، معمـوالً شـامل یـک المـان فـوالدی فشـاری قائم  
هسـتند کـه بـه کالف هـای افقـی )زیرسـازی سـقف کاذب(

متصـل شـده اند و مهاربندهـای سـیمی از 4 جهـت بـه آنهـا 
متصـل شـده اند )تصویـر 42.4 الـف( ]4.6[. گاهـی اوقـات، 
سـازه های ساخته شـده از فـوالد سـرد نـورد شـده را می توان 
بـا المان فشـاری قائم و مهاربندهای سـیمی مـورب جایگزین 
نمـود و ایـن نـوع سـازه را به عنـوان مهاربنـد مورد اسـتفاده 
المـان  انـدازه ی  بـه  بـا توجـه  قـرار داد )تصویـر 42.4 ب(. 
فشـاری قائـم، ممکـن اسـت برای اتصـال بین سـقف کاذب و 
سـقف سـازه ای از مفتول سـیمی بـه قطـر 2/5 میلی متر برای 
زمانیکـه فاصلـه سـقف کاذب تـا سـقف سـازه ای تـا 1/8 متر 
باشـد و از پروفیل هـای گالوانیـزه سـرد نـورد شـده زمانیکـه 
ایـن فاصلـه تـا 3 متر باشـد، اسـتفاده نمـود )تصویـر 43.4(.

تصویـر 44.4 مهاربنـد سـیمی مـورب نصـب  شـده بـه یـک 
سـقف یـا کـف بتنی و یا یـک کف عرشـه فوالدی کـه با بتن 
 FEMA پرشـده اسـت را نشـان می دهد. افزون براین، گزارش
E-74 بـر اسـاس اسـتانداردهای ایالـت کالیفرنیـا، جزییـات 
خاصـی را جهـت سـاختمان های مـدارس و سـاختمان های 
ضـروری، ارائـه کـرده اسـت. براسـاس ایـن ضوابـط، اجـرای 
مهارهـای جانبـی در سـاختمان های ضـروری در فواصـل بین 
2/40 تـا 3/60 متـر )در تمامـی جهـات( ضروری بـوده و این 
درحالـی اسـت کـه ایـن فواصـل بـرای پروژه هـای مـدارس 
در هـر جهـت از 3/60 متـر تجـاوز ننمایـد )تصویـر 45.4(. 
سیسـتم سـقف های کاذب معلـق بایسـتی توسـط آویزهـای 
سـیمی کامـال عمودی کـه به فواصـل حداکثر هـر 1/20 متر 
در امتـداد کالف باربـر )اصلـی( افقی تکمیل شـده و با اتصال 

صحیـح بـه سـقف سـازه ای، ایمن شـوند.
بـه عـالوه، بـرای کاهـش آسـیب لـرزه ای در پیرامون سـقف، 
بایسـتی شـبکه ی سـقف به صورت صلـب به دو دیـوار مجاور 
نصـب شـده و با فاصلـه ی حداقل دو سـانتی متری از دو دیوار 
مقابـل تثبیـت شـود. در پیرامـون سـقف، پروفیل های نبشـی 
اتـکای عمـودی را بـرای سیسـتم سـقف فراهـم می کننـد و 
نبشـی ها بـه هیـچ عنـوان نبایـد بـه سـازه ها پیـچ گردنـد. 
ایـن جزئیـات، باعـث کاهـش میـزان آسـیب وارده به سـقف  
و جلوگیـری از کشـیده شـدن یـا فشـرده شـدن سـازه های 

زیرسـازی در زمـان بـروز زلزلـه می شـود.
اجـزای  سـایر  و  پخش کننده هـا  روشـنایی،  وسـایل  بـرای 
مکانیکی و الکتریکی نگهداری شـده توسـط زیرسـازی سـقف 
کاذب، ممکـن اسـت کـه آویـز اضافـی نیاز باشـد. بـا اینحال 
اگـر وزن تجهیـزات موجود در سـقف بیـش از ظرفیت باربری 
در نظـر گرفتـه شـده باشـد، بایسـتی ایـن تجهیـزات توسـط 
آویزهـای مسـتقل، بطـور مسـتقیم بـه سـقف اصلـی متصـل 

گردند. 

تصویر 42.4: مهاربندهای لرزه ای برای سقف های کاذب مشبک آکوستیک اجرا شده با تایل

]FEMA E-74 (2011([ نمونه جاگذاری مهاربند غیرصلب )الف ]FEMA E-74 (2011([ نمونه جاگذاری مهاربند صلب )ب
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جزئیـات کاهش آسـیب لـرزه ای بـرای سـقف های کاذب با 
صفحات روکـش دار گچی و زیرسـازی فلزی سـبک

برای  طراحی  مهم  الزامات   ASCE/SEI 7-10 استاندارد 
سقف های کاذب با صفحات روکش دار گچی و زیرسازی فلزی 
از جمله  برای مصالح سنگین  و  را در سطوح مختلف  سبک 

پنل  های گچی، فلزی و چوبی فراهم آورده است.
الزامات طراحی لرزه ای که در این استاندارد ذکر شده اند برای 
سقف های کاذب با مساحتی کمتر یا مساوی 13/40 مترمربع 
و یا سقف های ساخته شده از یک الیه صفحه روکش دار گچی 
که به دیوار جداکننده مجاور متصل و توسط آویز نیز به سقف 

سازه ای وصل شده باشد، در نظر گرفته نمی شود. 
در مورد شـرایط مهاربندی جانبی سـقف های کاذب یکپارچه 

فلـزی،  سـبک  زیرسـازی  و  گچـی  روکـش دار  بـا صفحـات 
روش هـای کاهش آسـیب لرزه ای مشـابه سـقف های مشـبک 
آکوسـتیک اسـت. تصویـر 46.4، نمایـی کلـی از وضعیـت و 
چیدمـان آویزهـا و مهاربندهای الزم و نیز جزییـات پیرامونی 

سـقف کاذب یـاد شـده را نشـان می هـد.
در سقف های کاذب، تمامی تجهیزات برقی و مکانیکی بایستی 
مستقل از زیرسازی سقف کاذب، توسط آویز یا کالف بندی فلزی 
به سقف اصلی متصل گردند و بار این تجهزات به اجزای سازه ای 
جزییات  از  10.4 خالصه ای  جدول  یابند.  انتقال  اصلی  سقف 
کاهش آسیب لرزه ای در انواع سقف های کاذب، مشبک یکپارچه 
و نیز دیوارهای جداکننده ساخته شده از صفحات روکشدار گچی 

و زیرسازی سبک فلزی را نشان می دهد.

]FEMA E-74 (2011([ تصویر 43.4: مهاربند لرزه ای برای سقف های کاذب مشبک آکوستیک اجرا شده با تایل

حداکثر زاویه
 45 درجه

حداکثر زاویه
 45 درجه

حداکثر
120 سانتى متر

سازه اصلى1
رانر فرعى2

حداکثر فاصله بین آویز فشارى
و مهار سیمى 2 اینچ (تقریبا 5 سانتى متر)

آویز سیمى با حداقل
گیچ 12 به فواصل حداکثرى

120 سانتى متر

مهار سیمى
به شماره گیج 12(قطر2 میلى متر).

دوال تابیده شده در انتها  چهارال
تابیده شده که در مجموع چهار اتصال

که زاویه 90 خواهند داشت.
 

آویز، با قابلیت تحمل
نیروى فشارى

1   Main runner
2   Cross Runner

 

تصویر 44.4: جزئیات اتصال مهاربندهای جانبی و آویز سیمی مورب به سقف سازه ای

45°
max.

مهار لغزشى،
M6 حداقل

مهار سیمى چهارال تابیده شده
به قطر 2 میلى متر

اتصال (تسمه) فوالدى
به ضخامت حداقل 2 میلى متر

سیم مهار 2 میلى مترى
دوال تابیده شده

بتن ساختمانى

بتن ساختمانى پرکننده

16/5 اینچ (حداقل)
مهار مکانیکى سیم مهار پخ شده

ورق فلزى سقف
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]FEMA E-74 (2011([ تصویر 45.4: طرح کلی مهاربند لرزه ای برای سقف های کاذب مشبک آکوستیک اجرا شده با تایل

سازه هاى فرعى تکمیلى
در سیستم روشنایى

اتصاالت آزاد به دیوار

آویز سیمى با رعایت ضوابط
فاصله اولین آویز تا دیوار
آویز سیمى

سازه فرعى (بار سنگین)
با حداکثر فواصل 60 سانتى متر
سازه اصلى (بار سنگین)
با فواصل حداکثرى
120 سانتى متر
سیستم روشنایى
یا پخش کننده

اتصال ثابت
به دیوار فواصل 3/6 مترى

محل مهاربندهاى سیمى پــــالن

آویز سیمى مهار سیمى

نبشى متصل شده
به دیوار (اتصال ثابت)

سقف
 اتصال آزاد

به دیوار

مقـــطع

جدول 10.4: خالصه ای از جزئیات کاهش آسیب لرزه ای برای اجزای غیرسازه ای

جزئیات کاهش آسیب لرزه ایاعضای معماری
دیوارهای جداکننده با 

صفحات گچی
دیوارهای متصل به سقف های کاذب و دیوارهای بلندتر از 1/80 متر بایستی توسط مهاربندی جانبی، به سقف سازه ای  ●

متصل گرددند و این مهاربندی، مستقل از مهاربندی سقف کاذب می باشد.
در دیوارهای جداکننده تمام ارتفاع )که از کف تا سقف سازه ای امتداد یافته باشند( با اجرای جزییات اتصال کشویی  ●

را کاهش می دهد.  لرزه ای  آزادانه در آن محل، آسیب  ایجاد حرکت  و  به سقف سازه ای،  اتصال دیوار  لغزان در محل 
همچنین صفحات گچی و استادها در وجه فوقی دیوار به سازه رانر پیچ نگردد.

 بایستی مهاربندهایی توسط استاد قسمت فوقانی دیوار را به سقف متصل نماید. این مهاربندها در فواصل 1/2 تا 2/4 متر  ●
به وسیله پروفیل نبشی به سقف اصلی و همچنین قسمت فوقانی دیوار متصل می شوند. اگر فاصله بین دیوار جداکننده 
نیمه با ساختار سقف فوقانی اش بیش از 1/80 مترباشد، می توان مهاربندها را با پشت بندهای قائم )استاد( یا مقطع 

قوطی و یا دوبل استاد پشت به پشت به هم متصل شده، ایجاد نمود.

سقف های کاذب 
مشبک آکوستیک 

اجرا شده با تایل

سقف های کاذب آکوستیک بزرگتر از 92 مترمربع و دارای وزن کل بیش از 0/19 کیلونیوتن بر مترمربع بایستی دارای  ●
مهاربندی جانبی باشد. سیستم های سقف کاذب آکوستیک بزرگتر از 232 مترمربع بایستی با استفاده از مفاصل جداسازی 

لرزه ای )درز انقطاع( یا دیوارهای جداکننده تمام ارتفاع به بخش های محدودتر و کوچکتری تقسیم بندی شوند.
به صورت  ● آکوستیک  کاذب  حرکات سقف های  بایستی  ساختمان های ضروری،  برای  و  زیاد  زلزله خیزی  با  نواحی  در 

مناسب با مهاربندهای جانبی صلب یا غیرصلب محدود شوند. 
باید مهاربندهای لرزه ای غیرصلب با یک المان فشاری فوالدی قائم نصب شده به سازه اصلی سقف کاذب و مهاربندهای  ●

قطری سیمی چهار جهته اجرا شود. عالوه بر المان فشاری، ممکن است آویز سیمی به قطر 2/50 میلی متر برای فواصل 
بین سقف و ساختار باالیی تا ارتفاع 1/80 متر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در مواردی که فاصله پشت سقف کاذب تا ساختار باالسری آن، بیشتر از 3 متر باشد، بایستی مهاربندهای لرزه ای صلب با  ●
جایگزینی المان فشاری و مهاربندهای سیمی مورب با سازه های فوالد سرد نورد شده، در ساختار سقف کاذب در نظر گرفته شود.

در ساختمان های ضروری، بایستی مهاربندهای جانبی در فواصل بین 2/40 الی 3/60 متر )در هر جهت( اجرا شوند. این  ●
فاصله برای مدارس نباید از 3/60 متر بیشتر شود.

باید سیستم تعلیق سقف با آویز سیمی عمودی مستقر در امتداد سازه های اصلی و در فواصل حداقلی 1/20 متر اجرا  ●
شود و با اتصال به ساختار باالسری ایمن سازی شود.

بایستی شبکه سقف به دو دیوار مجاور متصل شده و با یک فاصله حداقلی 2 سانتی متری از دیوارهای مقابل جدا شود. ●
سقف های کاذب 

یکپارچه با صفحات 
روکش دار گچی و 

زیرسازی فلزی سبک

رعایت الزامات طراحی لرزه ای برای سقف های کاذب با سطح برابر یا کمتر از 13/40 مترمربع یا سقف های ساخته  شده از صفحات  ●
روکش دارگچی در یک صفحه ی واحد که با مهاربندهای جانبی متصل به دیوارها یا متصل به سقف سازه ای، نیاز نیست.

جزئیات کاهش آسیب لرزه ای برای سقف های کاذب یکپارچه با مواردی که در باال برای سقف های کاذب آکوستیک  ●
بیان شد، یکسان است.
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تصویر 46.4: طرح کلی و چیدمانی از مجموعه ی مهاربندی عرضی لرزه ای معمولی و جزئیات پیرامونی برای سقف های کاذب  و 
]FEMA E-74 (2011([ مشبک و یکپارچه با صفحات گچی

120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm

B
نبشى متصل

به دیوار

10cm حداکثر
120cm حداکثر

C C

D

D

120cm حداکثر

A

B
60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

اتصال سازه تراز به دیوار
جداکننده توسط پیچ

A- سازه اصلى در پیرامون سقف

زیر سازى سقف مشبک:
سازه اصلى: به طول 3/60 در فواصل 1/2 متر
سازه فرعى: به طول 1/2 در فواصل 0/6 متر

لبه
آزاد

لبه
ثابت مهاربندى سیمى به قطر 2 میلى متر، دوال تابیده شده  4 طرفه با زاویه 45 درجه

و آویز با قابلیت تحمل بار فشارى (میله فشارى)
آویز عمودى بر روى سازه هاى اصلى به فواصل حداکثر 120 سانتى متر

عامل اتصال مناسب

استاد
حداکثر 10 سانتى متر

صفحه روکش دار گچى

آویز عمودى
اتصال سازه باربر
به سازه پنل خور

(سازه اصلى به سازه فرعى)

نبشى تراز متصل
به دیوار جداکننده

حداقل 2
سانتى متر بادخور

(آزادى عمل)
مهار جانبى

حداقل 10 و
حداکثر15سانتى متر

نوار جداکننده (ترن فیکس)توسط پیچ یا نوار تثبیت نگردد. (حرکت آزادانه)

حداکثر 15 سانتى متر

مقطــع  A-A: یک سازه اصلى (باربر)
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Uniform Building Code 1 قوانین یکنواخت ساختمانی

5.4 تدوین ضوابط آیین نامه ای

1.5.4 کلیات
طـی 40 سـال اخیـر تحلیـل لـرزه ای سیسـتم ها و اجـزای 
غیرسـازه ای با اسـتفاده از روش هـای منطقی گسـترش یافته 
 1971 و  آالسـکا   1964 زلزله هـای  از  مسـئله  ایـن  اسـت. 
سـن فرناندو نشـأت گرفت و منجر به وارد شـدن روش تحلیل 
لـرزه ای بـرای اجـزای غیرسـازه ای در برخـی آیین نامه هـای 
بین المللـی سـاختمان همچـون آیین نامه 1UBC 1967 شـد 
]4.14[. پـس از آن، مقـررات طراحی لرزه ای غیرسـازه ای در 
سـطح وسـیعی از اجـزای غیرسـازه ای توسـعه یافـت، هرچند 
کـه بعضـی از این مقـررات تنهـا بر ایمنـی تجهیـزات حیاتی 

در سـاختمان های ضـروری تمرکـز داشـتند.
تنهـا در سـه دهه ی اخیـر چندین دسـتورالعمل و اسـتاندارد 
تدویـن شـده کـه رویکردهـای ارزیابـی و مقـررات طراحـی 
منظـور  بـه  غیرسـازه ای  اجـزای  بـرای  دقیق تـری  لـرزه ای 
تضمیـن عملکـرد مناسـب حیـن وقـوع زلزلـه ارائـه داده انـد. 
الزامـات و قوانیـن سـاختمان در رابطه با طراحی غیرسـازه ای 
سـه مسـیر مختلـف را دنبـال می کننـد. اولیـن راهبـرد آنهـا 
شـامل فراهـم آوردن الزامـات تجویـزی بـرای سـاختارهای 
مرسـوم همچون سـقف های کاذب، با اسـتفاده از مشـخصات 
و جزئیات حفاظت لرزه ای اسـت. دومین دسـته ی این قوانین 
بـر ایـن فرض متکی انـد که بایسـتی اجزای غیرسـازه ای برای 
نیروهـای جانبـی زلزلـه کـه بـا وزن المان هـا تناسـب دارنـد، 
طراحـی شـوند. در ایـن رابطـه، روش نیـروی جانبـی معـادل 
بـرای اجـزای حسـاس بـه شـتاب اسـتفاده می شـود، و ایـن 
بـه نحوی اسـت کـه مهارهـا و سیسـتم های مهاربنـد توانایی 
مقاومـت در برابـر شـتاب ناشـی از زلزلـه را داشـته باشـند. 
سـومین دسـته ی ضوابط نیازمند آن اسـت که اجزای حساس 
بـه تغییرشـکل به نحـوی طراحی شـوند که با طراحـی تغییر 
مـکان جانبـی طبقات در سـازه اصلـی منطبق باشـند. در این 
بخـش، مقـررات طراحـی لـرزه ای بـرای اجـزای غیرسـازه ای 
کـه توسـط اسـتانداردهای مختلـف بین المللی تهیه شـده اند، 
ارائـه و مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. اسـتانداردهای مرجـع 
مـورد اسـتفاده در ایـن بخـش عبارتنـد از: اسـتاندارد اروپـا 
یعنـی )EN 1998 )Eurocode 8، و اسـتاندارد آمریـکا بـرای 
سـاختمان های جدید ASCE / SEI 7-10و]4.11[ و اسـتاندارد 

بـرای سـاختمان های موجـود ASCE/SEI 41-13د]4.7[.

2.5.4 آیین نامه اروپایی
بـرای  لـرزه ای  طراحـی  الزامـات   EN 1998-1 اسـتاندارد 
سیسـتم ها و اجـزای غیرسـازه ای را بیان می کنـد. بطور ویژه، 
EN 1998-1 روش هـای ارزیابـی نیـاز لـرزه ای را در اجـزای 
حسـاس به شـتاب با اسـتفاده از روش طراحی بار اسـتاتیکی 

معـادل در بخـش 5.3.4 مشـخص نمـوده و در عیـن حـال 
معیارهـای طراحـی جهت تعریـف نیاز تغییر مکان نسـبی در 
اجـزای حسـاس به تغییرشـکل را بـا اعمال محدودیـت تغییر 
مـکان بیـن طبقـه ای در سیسـتم سـاختمانی اصلـی بخـش 

3.4.4 تعریـف می کنـد.

تعریف نیروهای طراحی
براساس استاندارد EN 1998، اجزای غیرسازه ای دارای اهمیت 
معمولی، که می توانند موجب خطرات جانی شده و یا بر شرایط 
بایستی  بگذارند،  اثر  ضروری  ساختمان های  از  بهره برداری  و 
جهت مقاومت در برابر نیروی طراحی جانبی استاتیکی معادل، 
Fa، که بر مرکز ثقل اجزا در بدترین جهت اعمال شده و به شکل 

زیر تعریف می شود، مورد بررسی قرار گیرند:

( ). . /a a a a aF S W qγ=  )1.4(

Sa ضریـب لـرزه ای قابـل اعمـال بـر اجـزاء 
در ایـن رابطـه 

غیرسـازه ای اسـت )یعنـی شـتاب طراحـی هـم پایه شـده به 
aγ ضریب  Wa وزن اجزاء غیرسـازه ای اسـت؛ 

شـتاب ثقـل(؛ 
اهمیـت اجـزاء اسـت و مقـداری بیـن 1/5 )برای اجـزای مهم 
یـا خطـرزا بـرای ایمنـی جانـی( و 1/0 )بـرای سـایر اجـزاء( 
qa ضریـب رفتـار برای اجزاء اسـت و در محدوده 1/0 تا 

دارد؛ 
2/0 بـرای انـواع مختلـف اعضاء غیرسـازه ای قـرار دارد. بطور 
خـاص، مقـدار حـد بـاالی ضریـب رفتار توسـط قوانیـن برای 
دیوارهـای جداکننـده و اتصـاالت سـقف های کاذب برابـر بـا 

2/0 در نظـر گرفتـه می شـود.  
بطـور ویـژه، ضریـب لـرزه ای را می تـوان بـه ایـن شـکل بـه 

آورد: دسـت 

( )
2

1

3. 1 /
. . 0.5 .

1 (1 / (a
a

z H
S S S

T T
α α

 +
= − ≥ 

+ − 
 )2.4(

در این رابطه داریم: 
gα شـتاب گرانـش  ● α نسـبت بیشـینه ی شـتاب زمیـن 

می باشـد.  g
S ضریـب خـاک اسـت و بـرای مکان های صخـره ای برابر  ●

بـا 1/0 در نظـر گرفته می شـود.
H ارتفاع کل ساختمان می باشد. ●
z ارتفـاع مرکـز ثقـل اجـزاء کـه از روی سـطح شـالوده  ●

می شـود. سـنجیده 
Ta زمان تناوب ارتعاش اصلی اجزای غیرسازه ای  ●
ــت  ● ــتای حرک ــی در راس ــاش اصل ــاوب ارتع ــان تن T1 زم

ــورد نظــر م
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رابطـه ی )2.4( حرکات زمیـن در زلزله را نیز به عنوان ضریب 
مرتبـط به خاک، تقویت سیسـتم و انعطاف پذیـری و مقاومت 
اجـزای غیرسـازه ای محاسـبه می کنـد. با توجـه به بزرگنمایی 
دینامیکـی می تـوان ادعـا نمود که اجـزای غیرسـازه ای صلب 
0.0aT ثانیه( نصب شـده  = )یعنـی بـا زمـان تنـاوب اصلـی 
( نسـبت بـه اجـزای مشـابهی که  z H= بـه بـام سـاختمان )
متـر( قـرار دارنـد، 2/5 برابـر  0.0z = در طبقـه ی همکـف )
شـتاب بیشـتر را تجربـه می کننـد. واضـح اسـت کـه اجـزای 
در  صلـب  المان هـای  نسـبت  بـه  انعطاف پذیـر  سـاختمانی 

معـرض شـتاب های بزرگتـری قـرار می گیرنـد ]4.15[. 
افـزون برایـن، اسـتاندارد EN 1998 بیـان می کند کـه تأثیر 
اجـزای غیرسـازه ای و ادوات اتصـال آنهـا بـر رفتار سـاختمان 
نیـز بایسـتی مـورد توجـه قـرار گیـرد. در هـر صـورت، ایـن 
گرفتـن  نظـر  در  بـرای  دیگـری  دقیـق  قوانیـن مشـخصات 
ایـن اثـر در رویکـرد طراحـی، بـه جـز بـرای مـورد دیوارهای 
دیوارهـای جداکننـده میان قابـی مصالـح بنایـی در قاب هـای 

بتـن آرمـه ارائـه نمی دهـد.
افـزون بـر ایـن، اسـتانداردهای اروپـا اظهـار می کننـد کـه 
تحلیـل لـرزه ای اجزای غیرسـازه ای مهم یا خطرناک بایسـتی 
براسـاس مـدل واقع بینانـه ی سیسـتم سـازه بـا اسـتفاده از 
طیـف پاسـخ مناسـب حاصـل از واکنـش سـازه تکیه گاهـی 
روش هـای  کـه  اسـت  واضـح  باشـند.  نگهدارنـده  سـازه  یـا 
ساده شـده ی ذکرشـده در بـاال در ایـن مـوارد مجاز نیسـتند، 
امـا با ایـن وجود چنیـن ضوابطـی دسـتورالعمل های تکمیلی 
خاصـی بـرای انجـام ایـن تحلیـل ارائـه نمی دهنـد ]4.16[.

تعیین مقدار تغییر مکان نسبی لرزه ای 
معیـار پذیـرش بـرای اجـزای غیرسـازه ای، کـه بـرای زلزلـه 
سـطح بهـره بـرداری یعنی بـرای زلزله هـای پرتکـرار و دارای 
شـدت کم مشـخص شـده اسـت، بایسـتی بـا محـدود کردن 
تغییـر مـکان جانبـی طبقـات طراحـی سیسـتم اصلی سـازه 
بـرای مقادیـر تعیین شـده توسـط ضوابـط کـه بـرای انـواع 
مختلـف اجزاء غیرسـازه ای مشـخص شـده اند، تعیین شـوند.

بطـور ویـژه، اسـتاندارد EN 1998 خواسـتار آن اسـت کـه 
نسـبت تغییـر مـکان جانبی طبقات که به شـکل نسـبت بین 
تغییـر مـکان جانبـی طبقـات طراحـی تصحیح شـده بـا یـک 
( و ارتفاع طبقه h تعریف می شـود، در  .rd v ضریـب کاهـش )

محـدوده زیر قرار گیرد:   
بـه 0/5% بـرای سـاختمان های دارای اجزای غیرسـازه ای  ●

ساخته شـده از مـواد شـکننده و نصب شـده به سـازه
بـه 0/75% برای سـاختمان های دارای اجزای غیرسـازه ای  ●

انعطاف پذیر
بـه 1/0% بـرای سـاختمان های دارای اجزای غیرسـازه ای  ●

انعطاف پذیـر کـه اجـزای آن بـه نحـوی در جـای خـود 

محکـم شـده اند کـه در تغییرشـکل های سـاختمانی وارد 
نمی شـوند.

dr، بـه 
بطـور ویـژه، طراحـی تغییـر مـکان جانبـی طبقـات، 

عنـوان تفاضـل تغییـر مکان هـای جانبـی متوسـط در بـاال و 
پاییـن آن طبقـه ارزیابـی می شـود که توسـط تحلیـل خطی 
سیسـتم سـاختمان براسـاس طیـف پاسـخ طراحی به دسـت 
می آیـد )یعنـی بـرای یـک رویـداد لـرزه ای نـادر بـا دوره ی 
بازگشـت 475 سـال(. ضریب کاهش، دوره ی بازگشـت پایین 
طراحـی لـرزه ای مرتبـط با حالت حدی آسـیب را به حسـاب 
آورده و بسـته به رده ی اهمیت سـاختمان، در گسـتره ی 0/4 

تـا 0/5 قـرار می گیـرد. 
در هـر صـورت، اسـتاندارد EN 1998 در رابطـه بـا برخـی 
اجـزای  اینکـه،  نخسـت  نیسـت.  واضـح  چنـدان  مفاهیـم، 
شـکن،  تـرد  المان هـای  گـروه:  سـه  بـه  را  غیرسـازه ای 
روش  امـا  می کنـد،  دسـته بندی  جداشـده  یـا  شـکل پذیر 
دسـته بندی آنهـا و ظرفیـت شـکل پذیری حداقلی مـورد نیاز 
بـرای تعریـف اجـزای غیرسـازه ای بـه عنـوان "انعطاف پذیـر" 
را بـه وضـوح مشـخص نمی کنـد. بـه عـالوه، ایـن اسـتاندارد 
محدودیـت تغییر مکان جانبی نسـبی تجویزشـده 1/0% برای 
اجـزای غیرسـازه ای را توجیـه نمی کنـد، بایسـتی ایـن اجزاء 
بـه نحـوی طراحـی شـوند که بـا تغییرشـکل های سـاختمان 
تداخـل نداشـته باشـند. این مشـاهدات بیانگـر نقایص مهمی 

در اسـتانداردهای اروپایـی اسـت.

3.5.4 آیین نامه هـای آمریکایی برای سـاختمان های 
جدید 

آیین نامــه ]UBC1997]4.17 تغییرات مهمــی را در روش 
راهنمای  اولیه ی  مقررات  از  پس  غیرسازه ای  اجزای  طراحی 
نیروهای سه گانه1 1992 ]4.18[ و ]UBC1997]4.19 ایجاد 
نمود. در حقیقت، UBC مفاهیمی در رابطه با مقدار تقویت 
امواج زلزله به شکل تابعی از ارتفاع سازه، و تقویت دینامیکی 
میزان نیرویی که بر اجزای انعطاف پذیر در مقایسه با اجزای 

صلب وارد می شود، ارائه نمود ]4.8[.
در  غیرسازه ای  اجزای  برای  لرزه ای  طراحی  الزامات  امروزه 
ایاالت متحده براساس استاندارد ASCE/SEI 7-10و]4.11[  
انجام می گیرد، این استاندارد در فصل 13 "معیارهای حداقلی 
طراحی، نصب و پشتیبانی برای اجزای غیرسازه ای که بطور 
دائمی در ساختمان نصب می شوند" را تعیین می کند. بطور 
طراحی  اصلی  الزامات   ASCE/SEI 7-10 استاندارد  خاص، 
ارزیابی  در بخش 13.2، روش  را  غیرسازه ای  اجزای  برای  را 
نیاز نیروی لرزه ای طراحی و نیاز جابجایی لرزه ای نسبی برای 
اجزاء  نصب  الزامات   ،13.3 بخش  در  را  غیرسازه ای  اجزای 
در  را  معماری  اجزای  الزامات  و   13.4 بخش  در  غیرسازه ای 
بخش 13.5 مشخص می سازد. الزامات عنوان شده برای اجزای 

1 Tri-Services Manual
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تصویب شده  خاص  طراحی های  توسط  بایستی  غیرسازه ای 
برای ارائه به مرجع دارای صالحیت یا توسط گواهی های احراز 
صالحیت لرزه ای اجزاء که توسط سازنده تولید می شوند، اقناع 
از  استفاده  با  لرزه ای  احراز صالحیت  باید  ویژه،  بطور  شوند. 
روش های قابل قبول برای تعیین ظرفیت لرزه ای اجزاء، یعنی 
تحلیل، آزمایش، یا داده های تجربی به دست آمده از طریق 
روش های شناخته شده، تهیه شوند. به عالوه، تجهیزات موقت 
یا متحرک و برخی اجزای معماری، مکانیکی و الکتریکی بسته 
قوانین معاف  الزامات  از  لرزه ای خود،  به دسته بندی طراحی 

هستند )برای جزئیات بیشتر ASCE/SEI 7-10 را ببینید(.
نحوه  در   ASCE/SEI 7-10 و   UBC 1997 استانداردهای 
استفاده برای تعریف مقررات طراحی اجزای غیرسازه ای، کاماًل 
تأکید  قابل مالحظه  تفاوت  های  بر  باید  که  مشابه اند، هرچند 
نمود. در حقیقت استاندارد UBC 1997 برای بیان شدت لرزش 
زمین، از ضرایب لرزه ای بسته به ناحیه ی لرزه ای و نوع خاک بهره 
می گیرد، در حالیکه ]FEMA 303 ]4.20، و بعدها استانـدارد 
]UBC ]4.21 و در حال حاضر استاندارد ASCE/SEI 7-10 از 
بیشینه ی شتاب زمین که برای سازه های دارای دوره  تناوب زیاد 

و کم پهنه بندی شده اند، استفاده می کنند. 

تعیین نیروهای لرزه ای طراحی
لـرزه ای  نیـروی   ،ASCE/SEI 7-10 اسـتاندارد  بـا  مطابـق 
Fph کـه بـه مرکزثقـل اجـزاء و بـه نسـبت جرم 

طراحـی افقـی 
اجـزاء غیرسـازه ای توزیع می شـود، تعریفی به شـکل زیر دارد:

0.4. . .
  1 2.p DS p

ph
p

p

a S W z
F

R h
l

 = +  

  )3.4(

که در اینجا داریم:
ap ضریـب بزرگنمایـی دینامیکی )تقویت( جزء اسـت که  ●

بزرگنمایـی دینامیکی مورد انتظار بیشـینه ی شـتاب کف 
بـرای اجـزای انعطاف پذیر را در نظـر می گیرد.

SDS ضریـب شـتاب طیفـی طراحـی )یعنی بـرای زلزله ی  ●
مـورد نظـر بـا دوره ی بازگشـت 475 سـال( اسـت، برای 
ثانیـه( و میرایـی 5 درصـدی   0.2T = دوره ی کوتـاه )

سـازه محاسـبه می شـود.
Wp وزن عضو )جزء( است. ●

 
Rp ضریـب اصـالح رفتـار عضو کـه وابسـته به نـوع اجزاء  ●

بـوده )تعریـف آن مشـابه تعریـف ضریب رفتـار در قوانین 
اجـزای  بـرای   3/5 و   1/5 محـدوده  در  و  اسـت(  اروپـا 

معمـاری قـرار دارد.
lp ضریـب اهمیت عضو اسـت و به نوع کاربری سـاختمان  ●

بستگی دارد.
z و h بـه ترتیـب ارتفـاع نقطه ی نصب عضو به سـاختمان  ●

و ارتفاع متوسـط بام سـاختمان از تراز پایه آن هسـتند.
در رابطـه ی )3.4(، شـتاب پاسـخ طیفـی طراحـی برابر اسـت 
MSS شـتاب پاسـخ طیفی در  ، که در آن  2 / 3.DS MSS S= با:
زمـان تناوب هـای کـم تطبیق یافتـه با اثرات سـاختگاه اسـت. 
تصویـر 47.4 طیـف پاسـخ طراحـی را براسـاس اسـتاندارد 

ASCE/SEI 7-10 نشـان می دهـد.

]ASCE/SEI 7-10 (2010([ تصویر 47.4: طیف پاسخ طراحی
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DSS بیانگر شــتاب بیشــینه ی  در رابطــه ی )3.4(، مقــدار 0/4 
ــاختگاه را  ــرات س ــه اث ــت ک ــی اس ــن در طراح ــی زمی افق
.0.4 معــرف  . 1 2.DS

z
S

h
 +  

دربرمی گیــرد، در حالیکــه ضریــب 
شــتاب بیشــینه ی افقــی کــف در طراحــی در نقطــه ی 
نصــب اجــزاء غیرســازه ای اســت. از آنجــا کــه ایــن ضابطــه 
ــن در طراحــی  ــی زمی ــر خطــی شــتاب بیشــینه ی افق تغیی
ــام  ــد نظــر دارد، اجــزای غیرســازه ای نصب شــده روی ب را م
ســاختمان، شــتابی بــه میــزان ســه برابــر شــتاب در ســطح 
ــه ی  ــورد آخــر در مطالع ــن م ــد. ای ــه می کنن ــن را تجرب زمی
انجام گرفتــه توســط گــزارش FEMA 303 در رابطــه بــا 
ســوابق 405 ســاختمان تجهیزشــده در برخــی نواحــی ایالت 
کالیفرنیــا کــه در موقعیــت دارای شــدت لــرزه ای باالتــر واقع 
ــه  ــر 48.4 ک ــت. تصوی ــده اس ــان داده ش ــد، نش ــده  بودن ش
ــن پژوهــش گرفتــه شــده اســت، نســبت بیــن شــتاب  از ای
بیشــینه ی طبقــات ســازه و شــتاب بیشــینه ی زمیــن را بــر 
حســب ارتفــاع ســاختمان کــه بــه شــکل درصــد بیان شــده، 
ترســیم کــرده اســت. ایــن تصویــر تشــدید شــتاب بیشــینه ی 
زمیــن از خــود زمیــن تــا ســطح بــام را نشــان می دهــد، در 
ــر از شــتاب  ــام حــدوداً ســه براب اینجــا شــتاب بیشــینه ی ب

.) 3. ga a≈ ــن بیشــتر اســت ) بیشــینه ی زمی
به عالوه مطابق با استاندارد ASCE/SEI 7-10، نیروی لرزه ای 

طراحی بایستی در محدوده حداقل و حداکثر قرار گیرد:
0.3. . . 1.6. . .DS p p p DS p pS I W F S I W≤ ≤   )4.4(

حداکثـر و حداقـل مقادیـر نیروی لـرزه ای طراحی بـه ترتیب 

بـا در نظـر گرفتـن اجـزای غیرسـازه ای صلـب )بـا دوره ی 
تنـاوب پایـه ی کمتـر از 0/06 ثانیـه( و اجـزای غیرسـازه ای 
انعطاف پذیـر )بـا دوره ی تنـاوب بزرگتـر از 0/06 ثانیـه( بـه 
دسـت آمـد. بطـور ویـژه، مقـدار بیشـینه بـه نحـوی تعییـن 
می شـود کـه از نیـروی طراحـی زیـاد و غیرمنطقـی ناشـی از 

پاسـخ غیرخطـی اجـزاء اجتنـاب شـود. 
بنابرایـن، معادلـه ی )3.4( بـا رعایـت ایـن موضـوع، توزیـع 
ذوزنقـه ای شـتاب  ورودی در ارتفـاع سـازه را بـه عهـده دارد 
کـه از شـتاب روی سـطح زمیـن تا شـتاب تـراز سـطح بام به 

صـورت خطـی افزایـش می یابـد )تصویـر 49.4(. 
ap بیانگـر بزرگنمایی دینامیکی پاسـخ 

ضریـب تشـدید اجـزاء 
اجـزای غیرسـازه ای بـه شـکل تابعـی از زمـان تنـاوب اصلـی 
بزرگنمایـی  اسـت.   Tp

اجـزاء  تنـاوب  زمـان  نیـز  و   Ts
سـازه 

دینامیکـی بـه وسـیله ی تشـدید میان پاسـخ های غیرسـازه ای 
اتفـاق می افتـد کـه  و سـازه ای روی می دهـد و در صورتـی 
دوره ی تنـاوب اجـزاء غیرسـازه ای به یکی از مودهای ارتعاشـی 
سـازه اصلـی منطبـق یا نزدیک شـود. بطـور کلـی، بزرگنمایی 
دینامیکـی اجزای غیرسـازه ای تا حد زیادی از حالت ارتعاشـی 
اولیـه بـرای سـازه های دارای دوره تنـاوب کـم )یعنـی اکثـر 
سـاختمان های معمولـی( تأثیـر می پذیـرد، در غیـر اینصـورت 
تحـت تأثیـر مودهـای ارتعاشـی باالتـری در مـوارد مربـوط به 
سـاختمان های دارای دوره تنـاوب زیـاد )یعنی سـاختمان های 
بلنـد( قـرار می گیـرد. در گـزارش FEMA P-750و]4.22[ بـه 
ap را 

منظـور تعریـف ضریـب بزرگنمایـی دینامیکـی، فرمـول 

]BSSC (1997([ 0.10 ga g> تصویر 48.4: تشدید شتاب بیشینه زمین بر حسب ارتفاع ساختمان، با 
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تصویر 49.4: توزیع نیروی لرزه ای طراحی به شکل تابعی از ارتفاع ساختمان

Tp ارائه 
/Ts

بـه شـکل تابعـی از نسـبت بیـن دوره  تنــاوب های 
نمــود )تصویـر 50.4(. بطور ویژه، برای رابطـه ی )3.4( ضریب 
بزرگنمایـی عضـو مقـداری در محدوده 1/0 بـرای اجزای صلب 
دارای دوره تنـاوب پایـه ی کمتـر از 0/06 ثانیـه )بـه این خاطر 
کـه بزرگنمایـی دینامیکـی مـورد انتظـار نیسـت(، و 2/5 برای 
اجـزای انعطاف پذیـر دارای دوره تناوب هـای بزرگتـر از 0/06 

ثانیـه، دارد )جـدول 11.4(.
Rp نیـروی افقی لـرزه ای طراحی 

ضریـب اصـالح پاسـخ عضـو 
را کـه بـر اجزای غیرسـازه ای اثـر می گذارد، کاهـش می دهد. 
ایـن ضریـب کاهشـی بیانگـر قابلیـت جـذب انـرژی اجـزای 
غیرسـازه ای و تجهیـزات نصب شـده بـوده و بـه شـکل پذیری 
و مقاومـت بیـش از انـدازه ی آنهـا بسـتگی دارد. از آنجاکـه 
اجـزای غیرسـازه ای عمومـاً شـکل پذیری و مقاومـت کمتری 

نسـبت بـه سیسـتم های سـازه ای دارنـد، بـرای سیسـتم های 
سـازه ای ضریـب اصـالح پاسـخ معمـوالً از ضریـب کاهـش، 

کمتـر می باشـد. 
مقادیـر حـد باالیـی ضریـب بزرگنمایی جـزء و ضریـب اصالح 
پاسـخ کـه بـرای برخی اجزای معــماری براسـاس استــاندارد 
ASCE/SEI 7-10 مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد در جـدول 
1.4 نشـان داده شـده اسـت. بطـور خـاص بـرای دیوارهـای 
جداکننـده غیرسـازه ای داخلی و تمامی انواع سـقف ها، ضریب 
Rp به ترتیـب برابر با 

ap و ضریـب اصالح پاسـخ 
تقویـت اجـزاء 

1/0 و 2/5 تعییـن می شـوند. اجزای غیرسـازه ای دارای قابلیت 
تغییرشـکل کـم، محـدود و زیـاد، بـه ترتیب ضرایب کاهشـی 

اختصاصـی برابـر بـا 1/5، 2/5 و 3/5 دارنـد.
ضریـب اهمیـت اجـزاء Ip در گسـتره ی 1/0 و 1/5 قـرار دارد. 
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]FEMA P-750 (2009([ تصویر 50.4: فرمول بندی ضریب بزرگنمایی اجزاء به شکل تابعی از دوره تناوب های اجزاء و ساختمان
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چنانچـه عملکـرد ایمنـی جانـی پـس از وقـوع زلزلـه بـرای 
اجـزای غیرسـازه ای مـد نظـر باشـد یـا اجـزاء غیرسـازه ای 
شـامل مـواد خطرنـاک باشـند و یـا عملکـرد پیوسـته بـرای 
اجـزاء نیاز باشـد، ایـن مقدار برابـر 1/5 گرفته می شـود. برای 
تمامـی مـوارد، ضریـب اهمیـت برابر بـا 1/0 منظور می شـود. 
نیـروی افقـی طراحـی اسـتاتیکی معـادل که توسـط رابطه ی 
)3.4( محاسـبه می شـود، زمانیکـه ضریـب اهمیـت Ip برابـر 
و  تکیه گاهـی  سیسـتم های  طراحـی  بـرای  باشـد،   1/0 بـا 
مهاربنـد اجـزای غیرسـازه ای مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، 
در غیـر اینصـورت زمانیکـه Ip برابـر با 1/5 باشـد، خود اجزای 
غیرسـازه ای بـرای نیـروی لـرزه ای بـه دسـت آمده ی طـرح، 

می شـوند. طراحـی 
Fph مستقاًل در حداقل 

نیروی افقی طراحی استاتیکی معادل 
نیروی عمودی طراحی  با  ترکیب  در  متعامد  افقی  دو جهت 
قائم  بارهای سرویس اعمال خواهد شد. برای سیستم های  و 
نیروی  ارتفاع،  تمام  جداکننده  دیوارهای  مانند  کنسولی، 

طراحی لرزه ای در تمام جهات افقی عمل خواهد کرد.
یـک   ،ASCE/SEI 7-10 اسـتاندارد  بـا  مطابـق  عـالوه،  بـه 
Fpv بایسـتی برای 

نیـروی طراحـی جانبـی اسـتاتیکی معـادل 
طراحـی اجـزای غیرسـازه ای، بـه جز بـرای سـقف های کاذب 
مشـبک بـا تایـل در نظـر گرفتـه شـود، و آن نیرو بـا رابطه ی 

زیـر تعییـن می شـود:

  0.2. .pv DS pF S W= ±  )5.4(

تعییـن  امـکان   ASCE/SEI 7-10 اسـتاندارد  هرحـال،  بـه 
نیروهـای افقـی و عمـودی طراحـی را بـا تحلیـل دینامیکـی 
کـه برهم کنـش  میـان اجـزای سـازه ای و غیرسـازه ای را بـه 
جای اسـتفاده از روش های نشـان داده شـده در روابط )3.4( 

و )5.4(، فرآهـم مـی آورد.

تعیین جابجایی نسبی لرزه ای مجاز
استانــدارد ASCE/SEI 7-10 توصیـه مـی کند که اجـــزای 
حسـاس به تغییرشکـل و مستعد تغییرشکل سازه ای جهت 
برآورده ساختن نیاز جابجایی نسبی لرزه ای، بایستی طراحی 
 Dpl

لرزه ای  نسبی  جابجایی  تقاضای  باید  همچنین  شوند. 
بیـن اجـزای غیرسـازه ای و سیستـم های سـازه ای با تحلیـل 
سازه و اجزای نصب شده به آن و در ترکیب با جابجایی های 
ایجادشده توسط دیگر بارها تعیین شود. نیاز جابجایی برای 

اجزای غیرسازه ای به شکل زیر تعریف می شود:  

  .pl p eD D I=  )6.4(

Dp جابجایی نسـبی لرزه ای اجزای غیرسـازه ای 
کـه در اینجـا 

نسـبت به سیسـتم سـازه ای اسـت و بـرای اجزای نصب شـده 
بـه همـان سیسـتم سـازه ای یـا نصب شـده بـه سیسـتم های 

]ASCE/SEI 7-10 (2010([ جدول 11.4: ضریب بزرگنمایی اجزاء و ضریب اصالح پاسخ برای برخی اجزای معماری

apRpاجزای معماری

جداکننده ها و دیوارهای غیرسازه ای داخلی
1/01/5دیوارهای آجری ساده )تقویت نشده(

1/02/5سایر دیوارهای جداکننده
المان های کنسولی )مهارنشده یا مهارشده به قاب ساختمان 

در زیر مرکز ثقل آن(
2/52/5جان پناه و دیوارهای غیرسازه ای داخلی کنسولی

سقف ها
1/02/5تمامی سقف ها

سایر اجزای صلب
1/03/5تجهیزات نصب شده و المان های دارای شکل پذیری زیاد 

1/02/5تجهیزات نصب شده و المان های دارای شکل پذیری متوسط
1/01/5تجهیزات نصب شده و المان های دارای شکل پذیری کم

سایر اجزای انعطاف پذیر
2/53/5تجهیزات نصب شده و المان های دارای شکل پذیری زیاد 

2/52/5تجهیزات نصب شده و المان های دارای شکل پذیری متوسط
2/51/5تجهیزات نصب شده و المان های دارای شکل پذیری کم
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سـازه ای جداگانـه تعریف می شـود؛ Ie ضریب اهمیـت لرزه ای 
سـاختمان اسـت کـه بـه اهمیـت کاربـری سـاختمان مـورد 

بررسـی بسـتگی داشـته و مقـداری بیـن 1/0 و 1/5 دارد. 
در نمونـه 1، بـرای اجـزای غیرسـازه ای نصب شـده بـا همـان 
سیسـتم A یا سیسـتم سـازه ای مشـابه )برای نمونه، در مورد 
مربـوط بـه جداکننده هـا یـا شیشـه ها( بـا دو نقطـه ی اتصال 
در ارتفاع هـای مختلـف، بایسـتی جابجایـی نسـبی لـرزه ای 

طبقـه به شـکل زیر تعریف شـود )تصویـر 51.4(: 

  p xA yAD δ δ= −  )7.4(

yAδ بـه ترتیـب تغییـر مـکان جانبـی  xAδ و  در ایـن رابطـه 
غیرخطـی سـازه در تـراز x و تـراز y از سـازه ی A هسـتند.

iδ در تـراز  بطـور کلـی، تغییـر مکان هـای غیرخطـی سـازه 
eiδ بـه دسـت آمـده از  i سـاختمان از جابجایی هـای خطـی 
یـک تحلیـل سـازه خطـی تحـت نیروهـای طراحـی لـرزه ای 

Cd کـه پاسـخ 
ضـرب در ضریـب بزرگنمایـی تغییـر مـکان 

غیرکشسـان سـازه را به حسـاب آورده و به نوع سیسـتم باربر 
مقـاوم جانبـی در برابر نیروی لرزه ای وابسـته بوده، به دسـت 
می آیـد. تغییـر مکان هـای غیرخطـی سـازه تقویت شـده بـه 

شـکل زیـر تعریـف می شـوند:

.d ei
i

e

C
I
δ

δ =    )8.4(

بـه  نصب شـده  غیرسـازه ای  اجـزای  بـرای   ،2 نمونـه  در 
سـاختارهای جداگانه ی A و B یا سیسـتم های سـازه ای مجزا 
بـا دو نقطـه ی اتصـال در ارتفاع هـای مختلف، بایسـتی تغییر 
مـکان جانبـی طراحـی جـزء غیرسـازه ای به شـکل قدرمطلق 
شـده  بزرگنمایـی  سـازه ای  تغییرمکان هـای  جمـع  حاصـل 

تعریف شـود )تصویر 4.52(: 

p xA yBD δ δ= +   )9.4(

تصویر 51.4: تعریف جابجایی نسبی لرزه ای برای اجزای غیرسازه ای نصب شده به همان سازه ی A یا سیستم سازه ای مشابه

طبقه دوم
F 2:   نیروى طراحى لرزه اى

F2 تغییرمکان االستیک تحت نیروى  :   e2

 d 2 = C d  d e2 /I E:   تغییرمکان افزایش یافته

D 2 =    2 -    1:   تغییرمکان نسبى لرزه اى

طبقه اول
F 1:   نیروى طراحى لرزه اى

F1 تغییرمکان االستیک تحت نیروى  :   e1

C d    e1 /I E = 2   :   تغییرمکان افزایش یافته

D 1 =    1:   تغییرمکان نسبى لرزه اى

D i:   تغییرمکان نسبى بین طبقه اى

Di /L i:   نسبت تغییرمکان بین طبقه اى

تصویـر 52.4: تعریـف نسـبی طراحـی لـرزه ای غیرمسـتقیم بـرای اجزای غیرسـازه ای متصـل به سـاختارهای جداگانـه A و B یا 
سیسـتم های سـاختاری مجزا
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yBδ بـه ترتیـب تغییـر مکان هـای  xAδ و  کـه در ایـن رابطـه 
 B سـازه ی y و تـراز A سـازه ی x بزرگنمایـی شـده در تـراز

هسـتند و براسـاس رابطـه ی )8.4( تعریـف می شـوند.
در هر صورت اگر تغییرمکان های سازه ای بزرگنمایی شده حاصل 
 ASCE/SEI 7-10 از تحلیل خطی نامشخص باشند، استاندارد
بیشینه ی تغییر مکان بین طبقاتی مجاز طراحی را برای چندین 
ساختار فراهم می آورد. در این مورد، روابط )7.4( و )9.4( که 
با روابط  ترتیب  به  تعریف می کند،  را  لرزه ای  جابجایی نسبی 
)10.4( و )11.4( جایگزین می شوند. بطور خاص، جابجایی های 
نسبی لرزه ای برای اجزای نصب شده به سازه ی A همان سیستم 

سازه ای است که به شکل زیر تعریف می شود:

( ). aA
p x y

xy

D h h
h
∆

= −   )10.4(

افـزون برایـن، جابجایی هـای نسـبی لـرزه ای بـرای اجـزای 
سیسـتم های  یـا   B و   A مجـزای  سـازه های  بـه  نصب شـده 

سـازه ای مجـزا، بـه شـکل زیـر تعریـف می شـود:

. .aA aB
p x y

sx sx

D h h
h h
∆ ∆

= +   )11.4(

در ایـن فرمول هـا، hx و hy بـه ترتیـب ارتفاع هـای سـطوح 
x و y سـاختمان کـه نقـاط اتصـال باالیـی و پایینـی اجـزای 
∆aB تغییـر  ∆aA و  غیرسـازه ای بـه آنهـا متصل انـد هسـتند؛ 
 A مـکان نسـبی بین طبقاتـی مجـاز طراحی بـرای سـازه های
sxh ارتفـاع طبقـه ی مـورد اسـتفاده در تعریـف  و B هسـتند؛ 

تغییـر مـکان نسـبی بین طبقاتـی مجـاز اسـت.
a/ بـه عنـوان نسـبت تغییر مکان نسـبی  sxh∆ بطـور ویـژه، 
 %2/5 و   %0/7 گسـتره ی  در  و  شـده  تعریـف  بین طبقاتـی 
بـرای چندیـن نـوع سـازه )در سـازه های بـا 4 طبقه یـا تعداد 
طبقـات کمتـر تعریف می شـود کـه دارای دیوارهـای داخلی، 

جداکننده هـا، سـقف ها، و سیسـتم دیوارهـای خارجـی اسـت 
و بـرای تحمـل تغییـر مـکان نسـبی بیـن طبقاتـی طراحـی 
شـده اند؛ سـازه های دارای دیوار برشـی آجـری و تمامی دیگر 

سـازه ها( بسـته بـه دسـته بندی آنهـا از ریسـک، قـرار دارد.
بنابراین، اجزای حساس به تغییرشکل بایستی به این منظور 
طراحی شوند که جابجایی های نسبی تکیه گاهی با جابجایی های 

نسبی لرزه ای تعریف شده براساس روش باال، هم ارز باشند.

4.5.4 آیین نامه آمریکا برای ساختمان های موجود
الزامات  و]4.7[،   ASCE/SEI 41-13 استاندارد   13 فصل 
الکتریکی،  اجزای  و  سیستم ها  برای  را  لرزه ای  بهسازی 
مکانیکی و معماری که به صورت دائمی نصب شده اند یا درون 
الزامات  این  بررسی می کند.  ساختمان های موجود مستقرند، 
سطوح  برای  که  موجود  غیرسازه ای  اجزای  جهت  لرزه ای 
و  وقفه  بی  رسانی  خدمت  جانی،  ایمنی  غیرسازه ای  عملکرد 
مهارشده )حفظ وضعیت(، بهسازی می شوند، ارائه شده است 
)برای جزئیات بیشتر در رابطه با اهداف عملکرد، بخش 4.4.2 
اجزای جدید نصب شده در ساختمان های موجود  ببینید(.  را 
با  باشد،  قوانین  این  در  عنوان شده  الزامات  با  مطابق  بایستی 
اینحال، استفاده از استاندارد ASCE/SEI 7-10 در این مورد 
مجاز است. بطور ویژه الزامات برای سطح عملکرد غیرسازه ای 
 ASCE/SEI 13 خدمت رسانی بی وقفه بایستی با الزامات فصل

10-7 همخوانی داشته باشد.
مشـخصات اسـتاندارد ASCE/SEI 41-13 کـه در بخش 13.4 
آمـده اسـت، روش تحلیـل ارزیابـی نیروهای طراحی لـرزه ای و 
نیـاز جابجایی نسـبی لــرزه ای در اجـزای غیرســازه ای و روش 
تجویــزی همراه با شاخــص هایی از الزامــات عمومـی تعریف 
شده است. بطــور ویژه، اجزای غیرســازه ای بایستی با استفاده 
 ASCE/SEI 41-13 از روش های ارزیابی مشخص شـده توسـط

و نشـان داده شـده در جدول 12.4 بهسـازی شـوند. 

جدول 12.4: کاربرد الزامات مهارشــده )حفظ وضعیت( و ایمنی جانی براســاس ســطوح لرزه خیزی و شناسایی رویکردهـــای 
]ASCE41-13 (2013([ ارزیابی برای اجزای معماری

لرزه خیزی
روش ارزیابیلرزه خیزی کملرزه خیزی متوسطلرزه خیزی زیادنوع اجزای معماری

PRLSPRLSPRLS

دیوارهای جداکننده
F/Dخیرخیرخیربلهخیربلهسبک

سقف ها
Fخیرخیرخیرخیربلهبلهسقف های کاذب یکپارچه با صفحات گچی

Pخیرخیرخیربلهخیربلهسقف های کاذب مشبک آکوستیک کارشده روی سفال

PR: سطح عملکرد غیرسازه ای مهارشده؛ LS: سطح عملکرد غیرسازه ای ایمنی جانی
F: بایستی روش تحلیلی با تحلیل نیرو انجام گیرد؛ P: بایستی رو تجویزی مجاز باشد

F/D: بایستی روش تحلیلی با تحلیل نیرو و تغییرشکل انجام گیرد.
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را  تجویزی(  و  تحلیلی  )یعنی  ارزیابی  روش های  جدول  این 
برای انواع مختلف اجزای معماری که براساس الزامات بهسازی 
مهارشده و ایمنی جانی برای چندین سطح لرزه خیزی )کم، 
الزامات  می نماید.  مشخص  شده اند،  انتخاب  زیاد(  و  متوسط 
برای سطوح عملکرد غیرسازه ای خدمت رسانی بی وقفه در 
این قوانین وجود ندارد. در جدول 12.4، "بله" بیانگر آن است 
که نیاز به بررسی وضعیت اجزای غیرسازه ای برای آن سطح 
عملکردی می باشد. مطابق با جدول 12.4، روش تحلیلی که 
امکان انجام تحلیل نیروها و تحلیل تغییرشکل یا ترکیبی از 
و  بر دیوارهای جداکننده  تأکید  برای  فراهم می آورد،  را  آنها 
سقف های کاذب با صفحات گچی مورد استفاده قرار می گیرد. 
طراحی  مبانی  و  ساخت وساز  ویژگی های  از  تجویزی  روش 
لرزه ای  محافظت  منظور  به  غیرسازه ای  اجزای  بایستی  که 
)همچون مورد مربوط به سقف های کاذب آکوستیک کارشده 

روی سفال( داشته باشند تشکیل شده است.

تعریف نیروهای لرزه ای طراحی 
معـادالت  از  نیـرو  تحلیـل   ،ASCE/SEI 41-13 براسـاس 
عمومـی بـرای مشـخص نمـودن نیروهـای لـرزه ای افقـی و 
Fpv، تشـکیل شـده اسـت، این نیروها بر اجزای 

Fph و 
عمودی، 

غیرسـازه ای اثـر می کننـد. فرمول های ارائه شـده دقیقاً مشـابه 
هسـتند   ASCE/SEI 7-10 اسـتاندارد   )5.4(  )3.4( روابـط 

)بخـش 3.5.4 را ببینیـد(.
دیوارهـای جداکننـده و سـقف های کاذب یکپارچه با صفحات 
گچـی و زیرسـازی سـبک فـوالدی بایسـتی توانایـی مقاومت 
در برابـر نیروهـای محاسبه شـده با اسـتفاده از ضریب اهمیت 
اجـزاء Ip برابـر بـا 1/0 یـا 1/5 به ترتیب برای سـطوح عملکرد 

مهارشـده و خدمت رسـانی بی وقفه را داشـته باشـند.

تایـل می بایسـت  بـا  سـقف های کاذب مشـبک اجـرا شـده 
اســتاندارد  در  عنوان شـده  تجویـزی  روش هــای  توسـط 
ASCE/SEI 7-10 بهسـازی شـوند )بـرای جزئیـات بیشـتر، 

ببینیـد(. را   4.4.3 بخـش 
از تحلیــل  اســتفاده  امــکان  قوانیــن  ایــن  بــه عــالوه، 
مشخص ســازی  جهــت  ســاختمان  خطــی  دینامیــک 
ــف  ــه براســاس اشــکال ارتعاشــی مختل ــی طبق شــتاب واقع
ــی  ــای ارتعاش ــتره ی دوره تناوب ه ــن گس ــر گرفت ــا در نظ ب
ــل  ــد. روش تحلی ــر را می ده ــورد نظ ــازه ای م ــزای غیرس اج
ــات و ســپس  ــرآورد شــتاب طبق ــرای ب دینامیکــی خطــی ب
ــی و  ــی جان ــرای ســطوح عملکــرد ایمن ــرزه ای ب نیروهــای ل
مهارشــده بــه قــدر کافــی دقیــق اســت. در غیــر اینصــورت 
می تــوان تحلیــل دینامیکــی غیرخطــی را بــرای ســطح 
ــه  ــح داد، چراک ــه ترجی ــی وقف ــانی ب ــت رس ــرد خدم عملک

بایســتی پیش بینــی شــتاب طبقــات دقیق تــر باشــد.

تعریف نیاز جابجایی نسبی لرزه ای
تغییـر  تحلیـل  و  تجزیـه   ASCE/SEI 41-13 براسـاس 
شـکل، امکان محاسـبه ی نسـبت تغییـر مکان جانبی نسـبی 
لـرزه ای بین اجزای غیرسـازه ای و سیسـتم سـازه ای را فراهم 
مـی آورد. روابـط اصلی آن دقیقاً مشـابه روابـط )7.4( و )9.4( 
در اسـتاندارد ASCE/SEI 7-10  هسـتند )بخـش 3.5.4 را 

. ) ببینید
مطابق این قوانین، نسبت تغییر مکان جانبی نسبی دیوارهای 
سبک  زیرسازی  و  گچی  روکش دار  صفحات  با  جداکننده 
فوالدی بایستی به 2% یا 1% به ترتیب برای سطوح عملکرد 

غیرسازه ای مهارشده و خدمت رسانی بی وقفه محدود شود.

6.4 فعالیت های پژوهشی در حال انجام

1.6.4 ادبیات فنی پژوهش
شــد،  بیــان  پیشــین  بخش هــای  در  کــه  همانگونــه 
ــه  ــه ای ب ــل مالحظ ــیب های قاب ــه آس ــر ک ــای اخی زلزله ه
اجــزای غیرســازه ای وارد آوردنــد، اهمیــت ایــن سیســتم های 
ــاکنین  ــت س ــرای امنی ــم ب ــاختمان ه ــاختمانی را در س س
و هــم بــرای حفاظــت اقتصــادی برجســته نمودنــد. در 
ــد  ــازه ای می توان ــزای غیرس ــر اج ــیب وارد ب ــت، آس حقیق
کارایــی ســاختمان را بــه شــدت محــدود ســاخته و خســارات 
ــب وکار و  ــه در کس ــر وقف ــه خاط ــل از آن ب ــادی حاص اقتص
ــی  ــجام عملیات ــتری انس ــزان بیش ــه می ــیب ها ب ــر آس تعمی
زیرســاخت های حیاتــی کــه در صــورت وقــوع بحــران 
اهمیــت ویــژه ای می یابنــد، را محــدود می ســازد. همچنیــن، 
ــرف  ــازه ای مع ــای غیرس ــه المان ه ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

بخــش عظیمــی )بیــش از 80 درصــد( از کل ســرمایه ی 
اقتصــادی در ســاختمان های متعــارف هســتند.

بـه واسـطه معرفـی الزامـات خـاص طراحـی از نقطـه نظـر 
مقاومـت و تغییـر شـکل در المان های غیرسـازه ای )همانگونه 
کـه در بخـش 5.4  بیـان شـد(، در توسـعه مقـررات لـرزه ای 
مـدرن توجـه خاصی بـه المان های غیرسـازه ای شـده اسـت. 
بـا ایـن وجود، هنـوز هـم از درک ضعیفی از عملکـرد لرزه ای 

المان هـای غیرسـازه ای وجـود دارد.
لـرزه ای  پاسـخ  پیش بینـی  غیرسـازه ای،  اجـزای  میـان  در 
سیسـتم  دیوارهای جداکننده سـاخت و سـاز خشـک سـبک 
را  آن  نمی تـوان  و  اسـت  پیچیده تـر  نسـبت  بـه  مسـئله ی 
بـه سـادگی بـا روش هـای رایـج حـل کـرد. ایـن سیسـتم ها 
سـقف های  و  بیرونـی  دیوارهـای  یـا  داخلـی  دیوارهـای  در 
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کاذب اسـتفاده می شـوند، و معمـوالً از قـاب ساخته شـده از 
سـازه های سـرد نـورد  فلـزی دارای ضخامـت انـدک )0/6 تا 
1/0 میلی متـر( و یـک یـا چنـد الیـه ی پوششـی کـه عمومـاً 
تشـکیل  شـده اند،  سـاخته  گچـی  روکـش دار  صفحـات  از 
می شـوند. نـوع، ضخامـت و تعـداد الیه هـای صفحـات،  بـه 
نـوع عملکـرد مورد انتظار از سـاختار وابسـته اسـت. صفحات 
بـا پیچ هـای مخصـوص بـر روی قـاب فلـزی نصب می شـوند. 
واضـح اسـت که پاسـخ مکانیکی چنیـن سیسـتم هایی تا حد 
زیـادی بـه مصالـح مختلـف استفاده شـده و اثـرات متقابـل 
میـان صفحـه و قاب فلـزی )به واسـطه ی اتصاالت(، بسـتگی 
دارد. بنابرایـن، ارزیابـی دقیـق پاسـخ لرزه ای این سیسـتم ها، 

اجـرای عملیـات خـاص را شـامل می شـود.
طـی سـالیان گذشـته، مطالعـات پژوهشـی و آزمایش هـای 
فراوانــــی جهــت بررسی رفتــار لـــرزه ای سیستم هـــای 
سـاخت وسازخشـک غیرسـازه ای در راسـتای رسـیدگی بـه 
دیوارهـای  بـرای  عضـو"  سـطح  "در  طراحـی  کاسـتی های 
انجـام گرفتـه اسـت. بطـور  جداکننـده و سـقف های کاذب 
ویـژه، پاسـخ لـرزه ای دیوارهـای جداکننـده خشـک تحـت 
شـرایط شبه اسـتاتیکی )لـی و همـکاران ]4.23[، رسـترپو و 
برسوفسـکس ]4.24[، تاسـلیگدیک و همـکاران ]4.25[، آرایا 
لتلیـر ]4.26[( و بارگـذاری دینامیکـی )رتامالـز و همـکاران 
ارزیابـی  مـورد   )]4.28[ همـکاران  و  ماگلیولـو   ،]4.27[
قـرار گرفتـه. بـه عـالوه، مطالعـه در رابطـه بـا رفتـار لـرزه ای 
سـقف های کاذب بـا اسـتفاده از آزمایش هـای دینامیکـی بـر 
روی میـز لـرزان نیـز صـورت گرفتـه اسـت )بادیلو-آلمـاراز و 
ماگلیولـو   ،]4.30[ همـکاران  و  گیالنـی   ،]4.29[ همـکاران 
و همـکاران ]4.31[، ریـو و همـکاران ]4.32[، سروشـیان و 
معمـوالً  عضـو"  "سـطح  آزمایش هـای   .)]4.33[ همـکاران 
مقدمـه ی انجـام آزمایش هـای "سـطح سیسـتم" هسـتند و 
بـه همـان انـدازه بـرای درک اثـرات متقابـل بیـن ایـن اجزاء 
و سیسـتم سـاختمانی اصلـی و/یـا سـایر اجزای غیرسـازه ای، 
مـورد نیـاز هسـتند. آزمایش های میـز لرزان بصـورت مقیاس 
کامـل بـرای سـاختمان یـک طبقـه و چنـد طبقه با اسـتفاده 
از سیسـتم کامـل متشـکل از دیوارهـای جداکننـده و سـقف 
کاذب، انجـام گرفته اسـت )فیلیاترایولت و همـکاران ]4.34[، 
همـکاران  و  ماتسـوکا   ،]4.35[ همـکاران  و  مک کورمـک 

]4.36[، وانـگ و همـکاران ]4.37[(.
بطـور کلـی، اهـداف پژوهشـی مطالعـات ذکرشـده، فراهـم 
آوردن اطالعاتـی در رابطـه بـا عملکـرد لـرزه ای دیوارهـای 
جداکننـده ساخت و ساز خشـک و سـقف های کاذب با بررسـی 
اسـت: )1( آسیب پــذیری و شکنندگـــی  زیـر  جنبه هـای 
بـا اسـتفاده از حـاالت حـدی خرابـی؛ )2( رفتـار دینامیکـی 
و چرخـه ای؛ )3( اثـرات جزئیـات ساخت وسـاز؛ )4( بـرآورد 
هزینه هـای تعمیـرات؛ )5( اثرات متقابل بر سیسـتم سـازه ای 

نگهدارنـده یـا سـایر اجـزای غیرسـازه ای.
دیوارهای  آسیب پذیری  بررسی  که  بود  فردی   ]4.38[ ریهال 

جداکننده با استفاده از آستانه های مختلف آسیب را آغاز کرد 
و در واقع این فرد در ارزیابی آسیب پذیری و شکنندگی لرزه ای 
از تعاریف حاالت حدی خرابی،  با استفاده  اجزای غیرسازه ای 
پیشرو بود. براساس نتایج پژوهش، گسترش آسیب فیزیکی در 
بازرسی اجزای نمونه مشاهده شده است و در نتیجه با حاالت 
حدی خرابی که مطابق با سطح ترمیم مورد نیاز در موارد زیر 

متمایز می شوند در ارتباط است:
خرابـی سـطح )I(: بـا آسـیب جزئـی صفحـات گچـی که  ●

می تـوان به آسـانی بـا وصله کردن، چسـبکاری، سـنباده 
و نقاشـی آن را تعمیـر کـرد، مشـخص می شـود.

خرابـی سـطح )II(: بـا آسـیب شـدید بـه صفحـات گچی  ●
مشـخص می شـود و نیازمنـد تعویـض ایـن صفحـات اسـت.

خرابـی سـطح )III(: بـا آسـیب شـدید بـه قـاب فلـزی و  ●
اتصـاالت صفحـه بـه قـاب مشـخص می شـود و نیازمنـد 
تعویـض تمام یـا بخش هایی از سیسـتم های غیرسـازه ای 

ست. ا

حـاالت حـدی خرابی ثبت شـده معمـوالً با پارامترهای پاسـخ  
لرزه ای سـازه )نسـبت تغییر مکان جانبی نسـبی بین طبقاتی 
اندازه گیری شـده( یعنـی اجـزای حسـاس بـه تغییر شـکل یا 
اجـزای حسـاس بـه شـتاب در ارتبـاط اسـت. بطـور ویـژه، 
مطالعه ی انجام گرفته توسـط رسـترپو و برسوفسـکی ]4.24[ 
بـر ایـن تأکیـد دارد کـه تغییـر مـکان جانبـی نسـبی بیـن 
طبقات در دیوارهای سـاخت سـاز خشـک برای حالت خرابی 
سـطح )I( بیـن 0/05% و 1/0%، خرابی سـطح )II( بین %0/5 
و 1/0% و خرابـی سـطح )III( بیـن 0/5% و 3% خواهـد بـود. 
در چهارچـوب طراحـی بر اسـاس عملکـرد ]4.27[ و با هدف 
تعریـف یـک ابـزار جامع بـرای ارزیابـی آسـیب، آزمایش های 
فراوانـی صـورت گرفتـه اسـت. نتایـج تجربی ایـن پژوهش ها 
بـه شـکل منحنی هـای شـکنندگی لـرزه ای ارائه شـده اند که 
از آنهـا به عنوان احتمال شـرطی رسـیدن یا تجـاوز از حاالت 
حـدی خرابـی در سـطح مشـخص شـده، یـاد می شـود. یکی 
از اهـداف تحلیـل شـکنندگی، تعییـن آسـیب پذیری لـرزه ای 
اجـزای غیرسـازه ای بـا شناسـایی حوزه هـای عملکـرد ناایمن 
همـکاران  و  ریـو  نمونـه  بـرای   .]4.29[ اسـت  نامطلـوب  و 
]4.32[ براسـاس منحنی های شـکنندگی توسـعه  داده شـده 
و بـا اسـتفاده از داده هـای تجربـی عنوان نمودند که سیسـتم 
سـقفی که از مصالح سـنگین تر در آن اسـتفاده شـده باشـد، 
یـا سـطح سـقف افزایـش یافتـه باشـد، یـا محدودیت هـای 
جانبـی آن برداشـته شـده باشـد و یـا در معـرض تحریـکات 
ورودی چنـد جهته قرار گرفته باشـد، آسـیب پذیرتر هسـتند. 
رفتـار دینامیکـی و چرخـه ای دیوارهای جداکننده سـاخت و 
سـاز خشـک به لحـاظ منحنی های "بـار- تغییر مـکان" مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. نتایج نشـان داد کـه مولفه های پاسـخ 
همـراه بـا چرخه هیسـترزیس خطـی و جمع شـدگی )باریک 
شـدگی( قابـل مالحظـه و نیـز افزایـش سـختی و کاهـش 
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بـه   .]4.25  ،4.24  ،4.23[ می شـود  مشـخص  مقاومـت، 
عـالوه، رفتـار هیسـترزیس امـکان اتـالف انرژی متوسـطی را 
مخصوصـاً پیـش از رسـیدن به نیـروی جانبی حداکثـر فراهم 
مـی آورد ]4.24[. همچنیـن زمانیکـه دیوارهـای جداکننـده 
بـا اسـتفاده از زیرسـازی چوبـی سـاخته می شـوند )همانطور 
کـه تاسـلیگدیک ]4.25[ نشـان داد، رفتار انعطـاف پذیرتری 
نسـبت بـه دیوارهـای جداکننده با زیرسـازی سـبک فلزی از 
خـود نشـان می دهنـد. بـا توجه بـه مقایسـه ی میان شـرایط 
بارگـذاری، آسـیب وارده بر دیـوار جداکننده بر اثـر بارگذاری 
دینامیکـی بـا آنچـه کـه در آزمایش  هـای شـبه اسـتاتیکی 
مشـاهده شـد، زیـاد نمی شـود، لـی و همـکاران ]4.23[ نیـز 
بـه ایـن موضـوع اشـاره دارنـد. گاگلیولـو و همـکاران ]4.31[ 
بـا توجـه بـه رفتـار سـقف های کاذب نشـان دادنـد کـه ایـن 
سیسـتم ها را می تـوان بـه عنـوان اجـزای غیرسـازه ای صلـب 
دارای دوره ی تنـاوب ارتعاشـی اصلـی در بـازه بیـن 0/03 تـا 

0/06 ثانیـه در جهـت افقـی دسـته بندی کـرد. 
از آنجـا کـه در پژوهش هـای متعـدد مرتبـط بـا دیوارهـای 
ساخت و ساز خشـک و سـقف های کاذب بـا مـواد و تکنیک های 
ساخت وسـاز یکسـان، اختالفـات قابل مالحظـه ای در عملکرد 
 ،]4.27[ شـده  مشـاهده  شکسـت  مکانیزم هـای  و  لـرزه ای 
مسـئله ی  یـک  عنـوان  بـه  ساخت وسـاز،  جزئیـات  تأثیـر 
کلیـدی مهـم شـناخته شـده اسـت. بـا توجـه بـه ایـن جنبه، 
پروفیل هـای  ضخامـت  همچـون  مختلفـی  متغیرهـای 
زیرسـازی، نـوع اتصـاالت، ضخامت صفحـات، فواصـل پیچ ها، 
اثـرات ناپیوسـتگی دیوارهـا )یعنـی دهانه هـا، قـاب درهـا و 
دیوارهـای قـدی(، و جزئیـات تقاطـع بیـن دیوارها و/یا سـقف 
اشاره شـده  تجربـی  بررسـی های  در  نگهدارنـده،  یـا سـازه ی 
مـورد توجه قـرار گرفتنـد ]4.23، 4.24، 4.27، 4.35[. بطور 
ویـژه، ایـن مطالعـات بـا در نظـر گرفتن رفتـار دیوار هـا تأکید 
نمودنـد کـه آسـیب پیرامـون بازشـوها و قـاب درهـا ]4.35[، 
تماسـی  مـرز  در  و   ]4.27[ متقاطـع  دیـوار  گوشـه های  در 
بیـن دیـوار جداکننـده و یـا سـقف ها یـا سـازه ای نگهدارنـده 
]4.23[، متمرکـز می شـود. بـه ایـن دالیـل، برخـی مطالعـات 
پژوهشـی تجربـی به توسـعه ی جزئیـات به منظـور جلوگیری 
سـاز  و  سـاخت  دیوارهـای  در  لـرزه ای  آسـیب  کاهـش  یـا 
خشـک در کارهـای بعـدی، اختصـاص یافـت ]4.27[. برخی 
پژوهش هـا بـا مقایسـه ی رفتار دیوارهـای معمولـی و عملکرد 
دیوارهـای طراحی شـده ی لرزه ای، اثربخشـی کاربـرد درز بین 
جداکننده هـای خشـک و سـازه ای نگهدارنـده را در کاهـش 
آسـیب وارد بـه دیـوار نشـان دادنـد ]4.27، 4.28، 4.36[. 
نمونـه ی دیگـری از جزئیـات کاهـش آسـیب لـرزه ای، اتصال 
کشـویی لغـزان بـود که توسـط آرایا-لتلیـر و میرانـدا ]4.26[ 
پیشـنهاد شـد و دیوارهای سـاخت و سـاز خشک خشـک را با 
افزایـش نیـاز تغییر مکان جانبی نسـبی در محل بروز آسـیب، 

از تغییرشـکل های جانبـی سـازه ای مجـزا می کنـد.  
یـک مسـئله ی مهـم دیگـر بـرای طراحـی براسـاس عملکـرد 

بـرآورد هزینه هـای ترمیـم مرتبـط با آسـیب وارد آمده اسـت. 
هزینه هـای ترمیـم سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک کـه 
بـه عنـوان هزینه هـای تعویـض بخش هـای آسـیب دیده، در 
ارتبـاط بـا تغییـر مـکان جانبی نسـبی بیـن طبقـات تعریف 
می شـود، در چندین پژوهش برآورد شـد ]4.23، 4.26[. در 
عمـل لی و همکاران ]4.23[ نشـان دادنـد که در صورتیکه تا 
0/25%  تغییـر مـکان جانبی نسـبی طبقات صـورت پذیرفته 
باشـد، نیـازی به تعمیـر دیوارهای جداکننده سـاخت و سـاز 
خشـک نیسـت. بـرای نسـبت تغییـر مـکان جانبی نسـبی تا 
هزینه هـای  بـا  مذکـور  دیوارهـای  ترمیـم  هزینه هـای   ،2%
اولیـه برابـر اسـت، در حالیکه در نسـبت تغییر مـکان جانبی 
نسـبی %8، ایـن هزینه هـا دو برابـر هزینـه ی اولیـه هسـتند. 
ایـن مشـاهدات بـر اهمیـت بـرآورد خسـارت سیسـتم های 
غیرسـازه ای مسـتقر در یـک سـاختمان بـه هنـگام مواجهـه 
بـا زلزلـه تأکیـد می کنـد. اثـرات متقابـل میان سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک، یعنی دیوارها و سـقف های کاذب، و 
سیسـتم سـازه ای نگهدارنـده یا سـایر اجـزای غیرسـازه ای با 
اسـتفاده از آزمایش هـای دینامیکـی و چرخـه ای انجام شـد. 
بطـور ویژه، لی و همـکاران ]4.23[، تاسـلیگدیک و همکاران 
]4.24[ و مک کورمـک و همـکاران ]4.35[ نشـان دادنـد که 
مقاومت و سـختی ایجادشـده در اثر اسـتفاده از سیسـتم های 
ساخت وسـاز خشک )با توجــه به مشخصــات فنــی آنهــا( 
در  باشـند،  اثرگـذار  سـازه  کل  عملکـرد  بـر  می توانـد  کـه 
ایـن راسـتا مطالعاتـی بـه منظـور بررسـی عملکـرد ایـن نوع 
سیسـتم تحـت بارهـای لـرزه ای فزاینـده در سـاختمان های 
از   .]4.37  ،4.36  ،4.35  ،4.34[ گــرفت  صــورت  تیـپ 
انجام گرفتـه  تجربـی  مطالعـه ی  پژوهش هـا،  ایـن  میـان 
توسـط وانـگ و همـکاران ]4.37[ شـامل آزمایش هـای میـز 
لـرزان در سـاختمان های 5 طبقـه ی مقیـاس کاملـی کـه در 
پایـه ی خـود گیـردار شـده و یا جـدا شـده و با سیسـتم ها و 
اجـزای غیرسـازه ای تجهیز شـده بودنـد، انجام گرفـت. نتایج 
بـه دسـت آمـده نشـان داد کـه جداسـازی پایـه بـا کاهـش 
قابـل مالحظـه ی تغییـر مـکان جانبـی نسـبی بیـن طبقـات 
لـرزه ای  آسـیب  رسـانیدن  حداقـل  بـه  در  سـاختمان،  در 

سیسـتم های دیـوار خشـک مؤثـر اسـت.
توصیه هـا و پیامدهـای اصلـی پژوهـش مربـوط بـه توصیـف 
سیسـتم های دیـوار سـاخت و سـاز خشـک بـر اسـاس انجام 
آزمایـش کـه در ایـن بخـش خالصه شـد، بـرای طرح ریزی و 
اجـرای مطالعـات تجربـی بسـیار جامـع ارائه شـده در بخـش 

بعـدی مـورد توجـه قـرار می گیرد.

2.6.4 پژوهش های آزمایشگاهی اخیر
طراحی  و  رفتار  با  مرتبط  اطالعات  فقدان  بر  غلبه  منظور  به 
سبک  زیرسازی  با  خشک  ساز  و  ساخت  دیوار  سیستم های 
و  کناف  گروه  بین  همکاری  لرزه ای،  تحریکات  تحت  فوالدی 
دانشگاه "فدریکو II ناپل" از چند سال پیش آغاز گردید. به طور 
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دقیقی  تحقیقات  ریزی  برنامه  به  منجر  همکاری  این  خاص، 
شامل پژوهش و بررسی های گسترده ای شده است که در حال 
حاضر در بخش های مهندسی سازه و معماری ادامه دارد. هدف 
اصلی این پژوهش، بررسی عملکرد لرزه ای سیستم های دیوار 
ساخت و ساز خشک سبک ارائه شده توسط شرکت کناف است. 
بررسی های تجربی عمدتاً بر رفتار لرزه ای دیوارهای جداکننده با 
صفحات گچی و زیرسازی فوالدی و اثرات متقابل آنها بر سایر 
اجزای غیرسازه ای، یعنی دیوارهای بیرونی و سقف های کاذب 
یکپارچه پیوسته و المان های ساختاری تمرکز دارند. نتایج این 
پژوهش ها امکان شناسایی بهترین راه حل برای بهینه کردن 
و  آورده  فراهم  را  بررسی  لرزه ای سیستم های مورد  عملکرد 
نیز الزامات طراحی ارائه شده در قوانین لرزه ای مدرن )یعنی 
EN 1998-1( برای المان های غیرسازه ای را مد نظر قرار می دهد.

سـه  پژوهـش،  بـرای  طرح ریزی شـده  تجربـی  اقدامـات  در 
کرده انـد:  پیش بینـی   را  آزمایش هـا  بـرای  مختلـف  سـطح 
سیسـتم های پایـه1، دیوار هـای جداکننده تک الیـه2 و اجزاء. 
دیوارهـای  از  کـه  پایـه  سیسـتم های  کلـی  لـرزه ای  پاسـخ 
جداکنننـده )داخلـی و بیرونـی( همـراه بـا سـقف های کاذب 
تشـکیل شـده اسـت، از طریق آزمایش های دینامیکی بر روی 

میـز لـرزان مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد.
پاسخ لرزه ای کلی دیوارهای جداکننده تک الیه توسط دو نوع 
چرخه ای  می شود: آزمایش   ارزیابی  استاتیکی  شبه  آزمایش 
معکوس درون صفحه ای و آزمایش  یکنواخت برون صفحه ای. 
برون  دینامیکی  رفتار  شناسایی  برای  آزمایش هایی  عالوه،  به 
هم  است.  شده  طـرح ریزی  جداکننده  دیوارهای  صفحـه ای 
آزمایش سیستم های پایه و هم آزمایش دیوارهای جداکننده 
و  دیوارهای ساخت  بین  متقابل  اثرات  بررسی  برای  الیه  تک 
ساز خشک و سازه ساختمان، قابل استفاده است. در حقیقت، 
ساختارهای ساختمانی به نحوی طراحی شده اند تا امکان قرار 
مورد  ساختار  و  نمونه  بین  بتنی  )بلوک های(  آجرهای  دادن 
سازه  یک  رابطه  شبیه سازی  امکان  تا  کنند،  فراهم  را  آزمون 

ساخته شده از بتن آرمه )بتن مسلح( فراهم شود.
نهایتاً از آنجـاکه پاسخ لـرزه ای سیستم های دیوار جــداکننده 
ساخت و   ساز خشک شدیداً تحت تاثیــر پاسخ محلــی مصالـح 

یکدیگر  بر  آنها  متقابل  اثرات  و  این ساختار ها  تشکیل دهنده 
است، پژوهش ها و بررسی های فراوانی بر روی مواد و مصالح، 
کل  می گیرد.  صورت  ساختار  تکمیلی  اجزای  و  محصوالت 
انجام شده شامل 174 آزمون بوده  آزمایش ها و بررسی های 
که بطور خاص بر روی پروفیل زیرسازی، الیه  پوششی، پیچ ها 

و اتصاالت صفحات به زیرسازی صورت گرفته است. 

رفتار موضعی: آزمایش ها بر روی مصالح و اجزاء تکمیلی
پاسـخ و رفتـار موضعی سـاختارهای دیوار جداکننده سـاخت و 
سـاز خشـک توسـط آزمایش هـای تجربی کـه بـر روی مصالح 
و اجـزای تکمیلـی سـاختار  و بصـورت مقیـاس کامـل صـورت 
گرفتـه، مـورد بررسـی قـرار گرفـت. بطـور ویـژه، آزمایش های 
کششـی قطعـه بـر روی مصالـح فـوالدی مختلـف بـکار رفتـه 
در زیرسـازی، آزمایش هـای خمشـی بـر روی انـواع الیه هـای 
پوششـی بـکار رفتـه در سـاختار و آزمایش های برشـی بر روی 
پیچ هـای مـورد اسـتفاده در سـاختار انجام گرفت. بـه عالوه، به 
دلیـل تأثیـر بنیادیـن اندرکنـش میان پنل هـا و قاب فـوالدی، 
انـواع  بیـن  ترکیبـات  تمامـی  روی  بـر  برشـی  آزمایش هـای 

پنل هـا، پیچ هـا و ضخامـت فـوالد صـورت می پذیـرد. 
تـا آنجا که بـه مصالح فـوالدی مربوط می شـود، آزمایش های 
متداول کشـش براسـاس ISO 6892-1 بر روی فوالد  گرید

انجـام  میلی متـر  و 0/8  بـا ضخامت هـای 0/6   DX51D+Z
می شـود، ایـن فـوالد معمـوالً بـرای پروفیل هـای فلـزی در  

سیسـتم های غیرسـازه ای اسـتفاده می شـود.
که  )پنل ها(  پوششي  الیه های  انواع  روي  بر  خمش  آزمون 
بصورت مقیاس کامل در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفته اند 
مدول  مانند  آنها  مکانیکي  ویژگي هاي  تعیین  هدف  با  و 
االستیسیته )کشسانی( و مقاومت خمشي انجام مي شود. انواع 
پنل های آزمایش شده در جدول 13.4 نشان داده شده است. 

 EN5201ایـن آزمایش ها براسـاس الزامـات اصلی اسـتاندارد
در شـرایط محیطـی طبیعـی انجام گرفته اند. بررسـی شـامل 
نمونه هـای  روی  بـر  نقطـه ای  سـه  خمشـی  آزمایـش  یـک 
انتخاب شـده هـم در راسـتای عرضـی و هم طولی پنل اسـت 
)تصویـر 53.4(. نتایـج آزمایـش بـر روی صفحـات روکش دار 

جدول 13.4: انواع صفحات برای آزمایش های خمشی

ضخامت )میلی متر(نوع صفحات )پنل ها(
12/5صفحات گچی

12/5صفحات گچی فیبردار
12/5صفحات گچی مخصوص مقاوم به ضربه
15/0صفحات گچی مخصوص مقاوم به ضربه

12/5صفحات سیمانی

1 Subsystems 2 components
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در  پنل هـا  خمشـی  مقاومـت  کـه،  می دهـد  نشـان  گچـی 
راسـتای طولی بیش از راسـتای عرضی اسـت )تصویر 54.4(. 
بلعکـس، صفحـات سـیمانی و صفحات گچی فیبـردار مقامت 
یکسـانی را هـم در راسـتای عرضـی و هـم در راسـتای طولی 

از خـود نشـان می دهنـد.
آزمایشـاتی نیـز بـرای ارزیابـی مقاومت برشـی پیـچ هایی که 
جهـت اتصال پانل به زیرسـازی و نیز زیرسـازی به زیرسـازی 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد، انجـام مـی شـود. اطالعات 
اصلـی در رابطـه بـا انـواع پیچ هـای آزمایش شـده در جـدول 

14.4 خالصه شـده اسـت.
آزمایش هـای برشـی بـرای پیچ ها با اسـتفاده از یـک آزمایش 
تجربـی کـه فیورینـو و همـکاران ]4.39[ پیشـنهاد نمودنـد، 
انجـام می گیـرد )تصویر 55.4 الـف(. نتایج آزمایـش به لحاظ 

منحنـی جابجایـی بـار در تصویر 55.4 ب آمده اسـت.
اتصـال بیـن صفحـات پوششـی و قـاب فـوالدی زیرسـازی 
نقشـی اساسـی در پاسـخ ) رفتـار( کلـی سـاختارهای دیـوار 
برشـی  پاسـخ  ویـژه،  بطـور  دارد.  خشـک  سـاز  و  سـاخت 
و  رفتـار درون صفحـه ای  بـر  زیرسـازی  بـه  پنـل  اتصـاالت 
بـرون صفحـه ای دیـوار اثـر می گـذارد. در نتیجـه بـه منظـور 
بررسـی ایـن مسـئله ی مهـم، تمامـی پیکربندی هـای مـورد 
طریـق  از  کامـل  مقیـاس  بـا  زیرسیسـتم های  در  اسـتفاده 
ترکیبـات مختلـف نـوع و تعـداد الیه هـای تـک الیـه یـا دو 
الیـه، پیچ هـا و ضخامـت سـازه های فـوالدی مورد توجـه قرار 
می گیرنـد. فاصلـه ی مفـروض بیـن پیچ تـا لبه صفحـات برابر 
اسـت بـا 15 میلی متـر، ایـن یـک فاصلـه ی معمولـی اسـت 
کـه در دیوارهـای  سـاخت و سـاز خشـک بـه کار مـی رود. 
پیکربندی هـای آزمایش شـده در جـدول 15.4 آمـده اسـت. 
ایـن آزمایش هـا بـا اسـتفاده از سیسـتم آزمایش پیشـنهادی 
EN 250 بـرای اتصـاالت پنـل بـه قـاب چوبـی که سـازگار و 

منطبـق بر سـازه های سـبک فوالدی اسـت، انجـام می گیرند 
)تصویـر 56 الـف(.

نتایـج تجربـی نشـان می دهـد کـه متدوال تریـن نـوع بـرش، 
بـرش )گسـیختگی( پیـچ از محـل شـروع رزوه پیچ ها اسـت. 
شکسـتگی لبـه ی پنـل بـا کـج شـدن پیچ هـا اسـت )تصویـر 
56.4 ب(. منحنی هـای آزمایشـی رایـج جابجایـی نیـرو در 

تصویـر 57.4 آمـده اسـت.

تصویر 53.4: آزمون خمش بر روی صفحات پوششی
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تصویر 54.4: پاسخ معمولی صفحات روکش دار گچی

1 استاندارد ملی شماره 14818 معادل استاندارد EN520 است.
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تصویر 55.4: آزمایش های برشی بر روی پیچ های خودکار

ب( رفتار پیچ شیپوری سرتختالف( نحوه آزمون

تصویر 56.4: آزمایش اتصاالت پنل به قاب

ب( خطای رایجالف( چیدمان تست

تصویر 57.4: نتیجه معمول آزمایش بر روی اتصاالت پنل به قاب

اتصــاالت پنــل به قـــاب

تصویر 58.4: جزئیات اتصال کشویی لغزان
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جدول 15.4: انواع اتصاالت پنل به قاب آزمایش شده

ضخامت پنل پنل ها
)میلی متر(

ضخامت پروفیل 
)میلی متر(

قطر پیچ نوع سرپیچ
)میلی متر(

3/5شیپوری سرتخت12/50/6صفحه روکش دار گچی
3/9شیپوری آجدار12/50/6صفحه روکش دار گچی فیبردار

صفحه گچی مخصوص 
مقاوم به ضربه

3/9شیپوری سرتخت12/50/6

صفحه گچی مخصوص 
مقاوم به ضربه

سرتخت با لبه 12/50/8
پیرامونی در زیر سرپیچ

3/9

4/2شیپوری آجدار12/50/8صفحه مسلح سیمانی

3/5شیپوری سرتخت12/50/6دو الیه صفحه گچی
3/9شیپوری آجدار12/50/6دو الیه صفحه گچی فیبردار
صفحه گچی مخصوص مقاوم 

به ضربه+ صفحه گچی
3/9شیپوری سرتخت12/50/6

جدول 14.4: انواع پیچ ها برای آزمایش ها برشی

طول )میلی متر(قطر )میلی متر(نوع سرپیچپیچ ها

3/535شیپوری سرتخت

3/945شیپوری آجدار

3/938شیپوری سرتخت

4/239شیپوری آجدار

3/955سرتخت با لبه پیرامونی در زیر سر پیچ

4/365سرتخت تقویت شده
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آزمایش هـای برون صفحه بـر روی دیوارهـای جداکننده  
سبک

در بررسـی های تجربـی، بـه منظـور ارائـه ی پاسـخی بـرای 
المان هـای  تأییـد  لحـاظ  از   EN 1998 اسـتاندارد  الزامـات 
غیرسـازه ای، آزمایش هـای بـرون صفحه ای بـر روی دیوارهای 
جداکننده سـاخت و سـاز خشـک با مقیاس کامـل. همانگونه 
کـه در بخـش 5.4 بـه تفصیل بیـان شـد، EN 1998 نیازمند 
تأییـد المـان غیرسـازه ای تحت نیـروی افقی اعمالـی به مرکز 
ثقـل آن اسـت. بنابرایـن، دیوارهـای جداکننـده را می تـوان 
بـه صـورت شـماتیک چنیـن توصیـف کرد: یـک تیـر دارای 
تکیـه گاه سـاده کـه در معـرض نیـروی متمرکـز در وسـط 
دهانـه قـرار می گیـرد. ایـن نیـروی افقی بـه موقعیـت ارتفاع 
المـان غیرسـازه ای و نسـبت بیـن دوره تناوب هـای ارتعاشـی 
اصلـی کل سـاختمان و المان عضو غیرسـازه ای بسـتگی دارد. 
در نتیجـه، بـرای انجـام تأییـد، دو پارامتـر دیوار خشـک نیاز 

اسـت: مقاومت خمشـی و دوره تنـاوب ارتعاشـی اصلـی.
آزمایش هـای شـبه  ارزیابـی مقاومـت خمشـی،  بـه منظـور 
اسـتاتیکی یکنواخـت بـر روی دیوارهـای جداکننـده خشـک 
یعنـی  دینامیکـی  آزمایش هـای  عـالوه،  بـه  گرفـت.  انجـام 
آزمایش هـای ارتعـاش آزاد بـرای ارزیابی دوره تنـاوب ارتعاش 
اصلـی و نسـبت میرایـی سیسـتم ها نیـز صـورت می گیرنـد. 
سیسـتم های آزمایش شـده عبارتنـد از دیوارهـای جداکننده 
دارای عرضـی برابـر بـا 1800 میلی متـر و دو الیـه صفحـه 
روکـش دار گچـی در هـر طـرف. پارامترهـای تحت بررسـی 
عبارتنـد از ارتفـاع دیـوار )600 یـا 2700 میلی متر(، فواصل 

بیـن سـازه های اسـتاد )300 یـا 600 میلی متـر( و اتصـال 
بیـن دیـوار جداکننـده و سـازه ی بتـن آرمـه. ایـن اتصـال 
می توانـد گیـردار یـا لغزشـی باشـد و در هر دو مـورد، عامل 
اتصال هایـی کـه بـرای اتصال بین سـازه های افقی و سـازه ی 
رول پالگ هـای  می تواننـد  می شـوند  اسـتفاده  پیرامـون 
پالسـتیکی یـا فـوالدی بـا فواصل اجرایـی مختلـف )600 یا 
900 میلی متـر( باشـند. جزئیـات اتصـال )کشـویی لغـزان( 
در تصویـر 58.4 آمـده اسـت. مقادیـر مختلـف فواصـل درز 
a و )20 یـا 30 میلی متـر( بیـن پنـل و سـازه مورد بررسـی 

قـرار گرفته انـد.
ایــن آزمایش هــا از ســه آزمایــش خمشــی خطــی بــا 
اســتفاده از یــک چیدمــان بــا طراحــی خــاص، انجــام 
ــان از  ــن چیدم ــه ی ای ــود لب ــر 59.4(. قی ــد )تصوی می گیرن
دو بلــوک بتــن آرمــه تشــکیل شــده اند و بــار وســط دهانــه 
ــوالدی  ــم ف ــای قائ ــت بنده ــتم از پش ــک سیس ــط ی توس
اعمــال می شــود. ایــن سیســتم امــکان انجــام آزمایش هــای 
ــود  ــا اســتفاده از قی ــم دینامیکــی را ب شــبه اســتاتیکی و ه

ــی آورد. ــم م ــی فراه الکترومغناطیس
نتایـج آزمایش های شـبه اسـتاتیکی یکنواخت نشـان می دهد 
کـه پاسـخ دیـوار جداکننـده، بویـژه مقاومت آن، تحـت تأثیر 
پشـت بندهـای قائم )اسـتاد( قـرار می گیـرد )تصویـر 60.4(. 
در حقیقـت، کمانـش موضعی پشـت بند قائم )اسـتاد( بیانگر 
حالت شکسـت اصلی اسـت که بـا نقطه ی بیشـینه ی منحنی 

متناظر اسـت )تصویر 61.4(.  
تشـریح مقدماتـی نتایج آزمایـش ارتعاش آزاد نشـان می دهد 

تصویر 59.4: چیدمان آزمایش برای آزمایش های یکنواخت خارج از صفحه
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تصویر 60.4: نتایج متداول آزمایش بار یکنواخت برون صفحه ای بر روی دیوار جداکننده ای با ارتفاع 2700 میلی متر با اتصاالت گیردار
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تصویر 61.4: حالت شکست متداول آزمایش های یکنواخت درون صفحه ای
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بـرای  ارتعاشـی اصلـی و نسـبت میرایـی  تنـاوب  کـه دوره 
پیکربندی هـای مختلـف آزمایش شـده، بسـیار مشـابه اند و در 
نتیجـه، تحـت تأثیـر نـوع اتصـال و فاصله ی پشـت بنـد قائم 

قـرار نمی گیرنـد )تصویـر 62.4(.

آزمایش های درون صفحه بر روی دیوارهای جداکننده
بــه منظــور فراهــم آوردن پاســخی بــرای الزامــات آیین نامــه 
لــرزه ای کنونــی در رابطــه بــا محدودیت هــای قابــل پذیــرش 
تغییــر مــکان جانبــی نســبی بیــن طبقــات بــرای دیوارهــای 
ــا  ــرزه ای آنه ــخ ل ــک، پاس ــاز خش ــاخت و س ــده س جداکنن
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــات جانب ــا تحــت اقدام و آســیب وارد برآنه
ــر  ــتاتیکی ب ــبه اس ــوس ش ــه ای معک ــای چرخ از آزمایش ه
روی نمونه هــای مقیــاس کامــل تحــت بارهــای افقــی درون 
ــه در نظــر  ــت. دو نمون ــرار گرف ــورد بررســی ق صفحــه ای، م
ــه و سیســتم پایــه  ــوار جداکننــده تــک الی گرفتــه شــد: دی
متشــکل از یــک دیــوار جداکننــده متصــل شــده بــه دیــوار 

ــر 63.4(. ــی( )تصوی خارجــی )پیرامون
متغیرهای تحت بررسی عبارتند از فاصله ی پشت بندهای قائم، 
نوع صفحات و نوع اتصال بین دیوار جداکننده و سازه های بتن 
آرمه. این اتصال می تواند گیردار یا کشویی لغزان باشد، سه 
وضعیت احتمالی مورد بررسی قرار می گیرند: تمامی اتصاالت 
گیردار باشند، اتصاالت کشویی لغزان تنها بر رأس دیوار )وجه 
فوقانی دیوار(باشند، اتصاالت کشویی لغزان تنها بر رأس دیوار 

و لبه های پیرامونی-کناری باشند. 
یـک قـاب فـوالدی مفصلـی آزمایشـی 2 بعدی طراحی شـده 

و بـدون المان هـای مقـاوم جانبـی بـرای ایـن آزمایـش مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد. حیـن انجـام آزمایش، آسـیب وارد 
بـر اجـزای دیـوار خشـک مختلـف بـه دقـت مـورد ارزیابـی 
قـرار خواهـد گرفـت و در مراحـل تغییـر مکان جانبی نسـبی 

مختلـف ثبـت خواهد شـد.

آزمایش هــای میــز لــرزان بــر روی ســازه های بــا 
ــل ــاس کام مقی

ــی، پاســخ تحــت  ــه منظــور ارزیاب ــی ب در بررســی های تجرب
ــاخت و  ــده س ــوار جداکنن ــازی  دی ــرزه ای زیرس ــکات ل تحری
ســاز خشــک، آزمایش هــای دینامیکــی بــر روی میــز لــرزان 
ــز  ــی از دو می ــر روی یک ــا ب ــن آزمایش ه ــد. ای ــده ش گنجان

تصویر 62.4: نتایج متداول آزمایش شناسایی دینامیک برون صفحه ای

تصویر 63.4: انواع نمونه ها برای آزمایش های درون صفحه ای
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ــازه   ــروه س ــر( آزمایشــگاهی گ ــر در 3/0 مت ــرزان )3/0 مت ل
ــوان  ــش می ت ــن آزمای ــرد، در ای ــام می گی ــاری انج و معم
ــی  ــی و جابجای ــه آزادی انتقال ــا دو درج ــراه ب ــی هم بارهای
بیشــینه ی 500 میلی متــر و بــار بیشــینه ی 200 کیلونیوتــن 
ــر 64.4(.  ــود )تصوی ــال نم ــینه ی 1/0g اعم ــتاب بیش و ش
ــا اســتفاده از  ــرای ایــن فعالیــت، نمونه هــای ســه بعــدی ب ب
ورودی لــرزه ای تنهــا در یــک جهــت افقــی مــورد آزمایــش 

ــد. ــرار می گیرن ق
دو نمونـه بـا پیکربندی هـای مختلف در نظر گرفته می شـوند. 
هـدف از نمونـه ی اول تنهـا بررسـی رفتـار دیـوار جداکننـده 
خشـک بـوده و از چهـار دیـوار تشـکیل شـده اسـت )تصاویر 
65.4 الـف، ب(، در حالیکـه پیکربنـدی دوم نشـان دهنده ی 

یک سیسـتم شـامل دو دیوار جداکننده اسـت )تصاویر 65.4 
ج، د(. بـرای هـر دو نـوع نمونـه، دو پیکربندی اتصـال در نظر 
گرفتـه می شـود: اتصاالت گیـردار در تمـام طـول پیرامـون 
دیوارهـا )تصاویـر 65.4 الـف، ج( و اتصـال کشـویی لغزان در 

رأس دیوارهـا )تصاویـر 65.4 ب، د(.
آزمایش هـای میز لرزان با اسـتفاده از یک سـازه طراحی شـده 
انجـام می گیـرد. ایـن چیدمـان یک قـاب فوالدی سـه بُعدی 
چندمنظـوره دارای سیسـتم مهاربنـد خـارج از مرکـز ویژه با 
اعضـای قطـری از پیش تنیـده اسـت کـه امـکان شبیه سـازی 
در طبقـات  و سـختی  لحـاظ جـرم  بـه  را  ارتجاعـی  رفتـار 

مختلـف سـاختمان فراهم مـی آورد.

7.4 نمونه ای از طراحی لرزه ای دیوارهای جداکننده ساخت و ساز خشک

1.7.4 کلیات
اسـتاندارد EN 1998 بـرای ارزیابـی اثـرات نیروهـای لرزه ای 
بـر اجـزای غیرسـازه ای معیارهایی طراحـی را تعریف می کند. 
بطـور ویـژه، ایـن قوانیـن می طلبـد کـه اجـزای غیرسـازه ای 
بـرای یـک نیروی لـرزه ای طراحی به دسـت آمده با اسـتفاده 
از روش نیـروی طراحی اسـتاتیکی معادل، تأیید شـوند )برای 
جزئیـات بیشـتر بخـش 2.5.4 را ببینید(. مطابق با اسـتاندارد 
EN 1998-1 بخـش 5.3.4؛ نیـروی طراحـی لـرزه ای Fa که 

بـر دیـوار جداکننده اثـر می کند بایسـتی با مقاومـت طراحی 
دیـوار FRd مقایسـه شـود. این رابطـه  را می توان با شـرط زیر 

بیـان کرد:

1 a

Rd

F
F

≤   )12.4(

 EN 1998 بـه منظور روشـن سـاختن روش اتخـاذ شـده در
جهـت تصدیـق لـرزه ای دیوارهـای جداکننده سـاخت و سـاز 

تصویر 64.4: میز لرزان در دانشگاه فدریکو II ناپل
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قاب در آزمون

اتصاالت گیردار

دیوار تیغه اى

قاب آزمون

دیوار تیغه اى

اتصاالت
کشویى لغزان

مفاصل گیردار

ب( جداکننده تک الیه با اتصال کشویی لغزان الف( دیوارهای جداکننده تک الیه گیردار

د( سقف و دیوارهای جداکننده دوالیه با اتصال کشویی لغزانج( سقف و دیوارهای جداکننده دوالیه با اتصال گیردار

قاب آزمون

دیوار خارجى

اتصاالت گیردار

سقف

قاب آزمون

دیوار خارجى

سقف

اتصاالت
کشویى لغزان

مفاصل گیردارل

تصویر 65.4: پیکربندی  نمونه های آزمایش های میز لرزان

خشـک، انـواع مختلـف دیوارهـای سـاخته شـده از پروفیـل 
سـبک فـوالدی و صفحـات روکـش دار گچـی با ارتفـاع 2/70 
قـرار  بررسـی  مـورد  یـک سـاختمان چنـد طبقـه  در  متـر 
گرفتنـد.  بنابرایـن، یـک مطالعـه ی مـوردی بسـط داده شـد 
و دیوارهـای جداکننـده مورد بررسـی براسـاس مشـخصات از 

پیـش تعریـف شـده قوانیـن اروپـا تأیید شـدند. 

2.7.4 تعریف مطالعه ی موردی
سـاختمانی کـه بـه عنـوان مطالعـه مـوردی بررسـی گردید، 
سـازه ای  سیسـتم  بـا  طبقـه   8 مسـکونی  سـاختمان  یـک 
تشکیل شـده از یـک قـاب بتـن آرمه بـود. پالن مسـتطیلی با 
مسـاحت 200 مترمربـع و ارتفـاع بیـن طبقاتـی 3/20 متر به 
عنوان پارامترهای هندسـی برای سـاختمان مورد بررسـی در 

نظـر گرفته شـدند )تصویـر 66.4(. 
سیسـتم های سـازه ای بـا سیسـتم های ساخت وسـاز خشـک، 
دیوارهـای  و  کاذب  سـقف های  خارجـی،  دیوارهـای  ماننـد 
جداکننـده داخلـی تکمیـل شـدند. دیـوار جداکننـده داخلی 
شـامل یـک ردیـف سـازه و دوالیـه پنـل در هـر سـمت بـود. 

جداکننده هـا از پشـت بندهـای قائـم بـا مقطـع C و ابعـاد 
0/6×7/5×50×75 میلی متـر )ضخامـت × اندازه ی لبه × عرض 
بـال × عمـق جـان( بـا فواصـل 600 میلی متـری و صفحـات 
بصـورت  میلی متـری   12/5 ضخامـت  بـا  گچـی  روکـش دار 
دوالیـه سـاخته شـدند. ضخامـت کل دیـوار  125 میلی متـر 
بـود. پروفیـل نـوع )گریـد( DX51+Z بـرای قاب زیرسـازی 
دیوار اسـتفاده شـد )بـا مقاومت کششـی نهایی در گسـتره ی 
270 و 500 مگاپاسـکال براسـاس EN 10346(. صفحـات 
گچـی توسـط پیچ هایـی بـه فواصـل هـر 250 میلی متـر بـه 
قـاب فـوالدی بـه ابعـاد 3/5×35 میلی متر )ضخامـت و ابعاد( 

شـدند. متصل 
در ایـن مطالعـه مـوردی، بارهـای مـرده و دائمـی کـه توزیع 
یکنواختـی در طبقـه دارنـد برابـر بـا 5/05 کیلونیوتـن بـر 
مترمربـع و 4/45 کیلونیوتـن بـر مترمربـع بـه ترتیـب بـرای 
طبقـات میانـی و پشـت بام فـرض شـدند. بـار زنـده ی 2/00 
کیلونیوتـن بـر مترمربـع هـم بـرای طبقـات میانـی و هـم 
بارهـای  بـرای  استفاده شـده  مقادیـر  شـد.  فـرض  پشـت بام 

وارده در جـدول 16.4 آمـده اسـت.
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فـرض می شـود ایـن سـاختمان در منطقـه ای بـا لرزه خیـزی 
متوسـط/زیاد در اروپـا واقـع شـده و براسـاس اسـتانداردهای 
EN 1992-1-1 و EN 1998-1 طراحی شـده باشـد. مطابق 
بـا اسـتاندارد دوم، سـازه بـرای رده ی شـکل پذیری متوسـط 
طراحی شـده اسـت. بطور ویژه شـتاب بیشـینه ی زمین برابر 
بـا 0/25g بـرای دوره بازگشـت 475 سـال تعییـن می  شـود. 
خـاک زیـر پـی از نوع C اسـت، و ضریب خاک برابـر با 1/30 
در نظـر گرفتـه می شـود. پارامترهـای اصلی برای محاسـبه ی 
نیـروی لـرزه ی وارد بـر سـاختمان در حالـت حـدی نهایـی 
در جـدول 17.4 آمـده اسـت. دوره تنـاوب ارتعـاش اصلـی 

سـاختمان 0/75 ثانیـه در نظـر گرفته شـده اسـت. 

3.7.4 بازبینی براساس آیین نامه های اروپا
ارزیابی نیروی لرزه ای طراحی دیوار

فـرض می شـود نیـروی لـرزه ای طراحـی Fa بـه مرکـز ثقـل 
تیغه هـا در نامطلوب تریـن جهت که راسـتای بـرون صفحه ای 

اسـت اعمـال شـود )تصویـر 67.4(، و براسـاس رابطـه ی زیـر 
تعریـف می شـود: 

( )  . . /a a a a aF S W qγ=  )13.4(

 2.7 h m= 2 وزن واحـد دیـوار، 
0.43a

kN
W

m
= کـه در اینجـا 

 2.0aq = 1.0aγ ضریـب اهمیت دیـوار،  = ارتفـاع دیـوار، 
Sa ضریـب لـرزه ای )یعنـی شـتاب 

ضریـب رفتـاری دیـوار و 
طراحـی کـه بـا توجـه بـه شـتاب ثقـل زمیـن بهینـه شـده 

اسـت( کـه از رابطـه زیـر بدسـت می آیـد:

( )
2

1

3. 1 /
. . 0.5 .

1 (1 / (a
a

z H
S S S

T T
α α

 +
= − ≥ 

+ − 
 )14.4(

α نسـبت بین شـتاب بیشـینه ی زمین ag و شتاب  در اینجا 
1.30S ضریب  = ثقل g اسـت و مقداری برابر با 0/25 دارد؛ 
 Z 25.60 ارتفاع کل سـاختمان اسـت؛ H m= خاک اسـت؛ 

تصویر 66.4: پالن هندسی ساختمان مورد بررسی

جدول 16.4: مقادیر استفاده شده برای بارهای وارد بر ساختمان

بارهای زنده )kN/m2)بارهای مرده )kN/m2)المان ساختمانی
5/052/00طبقات

4/452/00بام

جدول 17.4: پارامترها جهت مشخص سازی لرزه

پارامترها جهت مشخص سازی لرزه
ag0/25و)g(
 Tc 0/37و)S(

S1/30
Tc: دوره تناوب شروع محدوده شتاب ثابت طیف نیروی افقی

ag: شتاب بیشینه ی زمین. S: ضریب خاک. 
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ارتفـاع مرکـز ثقـل دیـوار جداکننده اسـت کـه از بـاالی تراز 
تنـاوب   دوره 

1 0.75 T s= فونداسـیون سـنجیده می شـود؛ 
ارتعاشـی اصلـی سـاختمان اسـت؛ و Ta دوره تنـاوب اصلـی 
دیـوار اسـت که بایسـتی بـا اسـتفاده از آزمایش هـای تجربی 
ارزیابـی شـده و یـا توسـط سـازنده اعالم شـود. در ایـن مورد 
دوره تنـاوب ارتعـاش اصلـی دیـوار بـه عنـوان یـک مقـدار 

معمـول، برابـر بـا 0/07 ثانیـه فرض می شـود.
بـا در نظـر گرفتـن روابـط )13.4( و )14.4(، نیـروی طراحی 
لـرزه ای دیـوار را می تـوان بـه شـکل زیر بیـان نمـود: )15.4(

( )
2

1

3. 1 /
0.5

1 (1 / (

. . . .
. . . . .

a

a a a a
a

a a

z H

T T

W h W h
F S S

q q
γ γ

α α
+

−
+ −

 
= ≥ 

 

بـرای مثـال بـا در نظـر گرفتن یک دیـوار جداکننـده واقع در 
طبقـه ی چهـارم سـاختمان مـورد بررسـی که قاب بتـن آرمه 

(، داریم: )16.4(   10.95 z m= دارد )یعنـی، 

( )
2

3 1 10.95 / 25.60 0.43  2.7 10
0.5

2.01 (1 0.07 / 0.75(
0.25 1.30 .

0.43 2.7 1.0
0.35 0.25 1.30 0.19

2.0

aF

kN kN
m m

× + × ×
−

+ −
× ×

× ×
× ×

 =   

= ≥ =

در نتیجه، نیروی طراحی لرزه ای دیوار برابر است با:
Fa

= 0.35
kN
m

ارزیابی مقاومت طراحی دیوار
 EN اسـتاندارد  بـرای  نیـاز  تأییـد مـورد  انجـام  بـه منظـور 
1-1998، مقاومـت اسـمی دیـوار را می تـوان بـا اسـتفاده از 
آزمایش هـای تجربـی یـا اطالعـات سـازنده بـه دسـت آورد. 
در ایـن مـورد، مطالعـه ی مقاومت اسـمی دیوار با اسـتفاده از 
 EN 1993-1-3 )Eurocode3( روش عـرض مؤثر مطابق بـا
ارزیابـی نمـود ]4.3[. فرضیه هـای متـداول مـورد اسـتفاده 

عبارتنـد از:
تأثیـر صفحات پوششـی در ارزیابی مقاومت اسـمی دیوار  ●

نادیـده گرفته می شـود.
صفحات پوششی محدودیت کاملی در برابر حاالت کمانش  ●

کلی )یعنی کمانش جانبی-پیچشی( ایجاد می کنند. 
پشـت بندهـای قائم )اسـتاد( به صـورت شـماتیک چنین  ●

توصیـف می شـوند: یک تیـر دارای تکیه گاه سـاده که در 
معـرض نیـروی متمرکـز در وسـط دهانه قـرار می گیرد.

گریــد  ● فـوالد  بـا  معـادل   DX51+Z گریـد  فـوالد 
S320GD+Z اسـت و مقاومت کششـی مشـخصه جاری 
بـا 320 و 390  برابـر  بـه ترتیـب  نهایــی آن  شـدن و 

مگاپاسـکال تعییـن می شـوند.

روش عرض مؤثر )تصویر 68.4( جهت ارزیابی مقطع مؤثر پشت 
بند قائم استفاده می شود، مقطع مؤثر با حذف بخش هایی از 
سطح مقطع ناخالص که به دلیل کمانش موضعی و طولی در 
مقاومت سازه نقش ندارند، به دست می آید. بنابراین مقاومت 
المان ها با استفاده از خواص سطح مقطع مؤثر محاسبه می شود. 
بطور ویژه، روش ارائه شده توسط EN 1993-1-3 با صرف نظر 
از لبه دار بودن و سخت کننده میانی جان برای پشت بندهای 

قائم )استادهای( C شکل مورد استفاده قرار می گیرد.
FRd را می توان بـا رابطه ی زیر 

نیـروی مقاومـت اسـمی دیـوار 
به دسـت آورد:

, .  4 .    c Rd
Rd

n M
F

L
=   )16.4(

بندهـای  پشـت  تعـداد   1000
1.667

600
n = = اینجـا در 

اسـت،  متـر(   1( واحـد  طـول  بـا  دیـوار  یـک  بـرای  قائـم 
خمشـی  مقاومـت   Mc,Rd

و  تیـر  ارتفـاع   2700 L mm=
طراحـی یـک تیـر واحـد اسـت و می تـوان بـا فرمـول زیر آن 

آورد: بـه دسـت  را 

تصویر 67.4: مدل سازه ای دیوار جداکننده
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,
0

 .     eff yk
c Rd

M

W f
M

γ
=   )17.4(

effW 31344 مدول هـای مقطـع مؤثر  mm= در ایـن رابطـه 
ykf 320 مقاومت تسـلیم مشـخصه ی پایه  MPa= هسـتند، 
 ضریـب جزئـی بـرای مقاومـت سـطح 

0 1.0Mγ = اسـت و 
اسـت. مقطع 

بـا در نظـر گرفتـن روابـط 16.4 و 17.4، نیـروی مقاومـت 
اسـمی دیـوار را می تـوان بـه شـکل زیـر بیـان نمـود:

0

 .  4 .    .     

.  
eff yk

Rd
M

n W f
F

L γ
=

  )18.4(

بنابرایـن مقـدار مقاومـت اسـمی دیـوار کـه بـرای بـرآورده 
شـدن آیین نامـه نیـاز اسـت برابـر اسـت بـا:

1.667 4 1344 320 
1.06  /

2700 1.0RdF kN m
× × ×

= =
×

مقایسه ی میان نیروهای مقاوم و طراحی لرزه ای دیوار
بـا مقایسـه ی مقادیـر بـه دسـت آمـده از نیروهـای مقـاوم و 
طراحـی لـرزه ای دیـوار، می توان تأیید اسـتاندارد را براسـاس 

رابطـه ی )12.4( بـه شـکل زیر انجـام داد:

  0.35  /  
0.33 1 

1.06  /
a

Rd

F kN m
F kN m

= = <

بنابراین، تأیید عملکرد لرزه ای برای دیوارهای جداکننده مورد 
نظر برآورده می شود.

بـه عالوه، بـه منظور مقایسـه ی نیروهـای طراحی لـرزه ای به 

دسـت آمـده برای چندیـن دیوار مسـتقر در طبقـات مختلف 
سـاختمان، جـدول 18.4 نتایـج تأیید لرزه ای بـرای دیوارهای 
را  واقـع در طبقـات همکـف، چهـارم و هشـتم  جداکننـده 
نشـان می دهـد. می تـوان مشـاهده نمـود که نسـبت های بین 
نیروهـای طراحـی لـرزه ای و نیروهـای مقـاوم به دسـت آمده 
بـرای دیوارهـای واقـع در طبقـات مختلف سـاختمان در بازه 
0/22 و 0/48 قـرار دارد و تأییـد عملکـرد لـرزه ای همیشـه 

بـرآورده می شـود.
دیـوار  خمشـی  رفتـار  تأییـد  شـامل  تنهـا  ذکرشـده  روش 
اسـت. بطـور کلـی بایسـتی تأییـد اتصـاالت میـان دیوارهـا و 
سـازه محیطـی نیـز مـورد بررسـی قـرار گیـرد. بطـور خاص، 
جهـت انجـام این تأییـد بایسـتی مقاومت اتصال به وسـیله ی 
آزمایش هـای تجربـی ارزیابـی شـود یا توسـط سـازنده اعالم 
شـود. بـا اینحال، به عنـوان راه حـل عمومـاً از رول پالگ های 
پالسـتیکی 6×35 میلی متـر )قطـر × طـول( بـا فواصـل 900 
میلی متـری بـه عنـوان اتصـال اسـتفاده می شـود کـه تأییـد 
عملکـرد لـرزه ای مورد نیـاز EN 1998 بـرای مطالعه ی مورد 

تحـت بررسـی را بـرآورده می سـازد.  

تصویر 68.4: ارزیابی نیروی مقاوم طراحی دیوار

جدول 18.4: مقایسه ی میان نیروی طراحی لرزه ای دیوار و نیروی مقاوم دیوار

Faو)kN/m(z )میلی متر(طبقه
)kN/m(و FRDFa

/FRd

11/350/231/060/22
410/950/351/060/33
823/750/511/060/48
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طراحی لرزه ای سیستم های سازه ای ساخت و ساز خشک
با سازه سبک فوالدی 5

اورنال لوریو، لوجی فیورینو، رافایل لندلفو

1 stickbuilt

2 all-steel

3 cladding-braced

4 cold-formed steel

5 pre-fabricatation level

در ایـن فصـل سیسـتم های دیـوار سـاخت و سـاز خشـک سـازه ای اجرا شـده با سـازه های فوالدی سـبک و یک الیه ی پوششـی 
تشـکیل  شـده از صفحـات گچـی، سـیمانی یا چوبی مورد بحـث قرار می گیرنـد. انواع اصلی سـازه ها معرفی شـده و مزایا و معایب 
آنهـا بررسـی می شـود، و از میـان آنهـا ساخت وسـازهای اجـرای درجـا1 بطور مفصل مـورد بحث قـرار می گیرنـد. طراحی ها تحت 
بارهـای افقـی و عمـودی نیـز مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. بطـور خـاص، دو روش مختلـف تحـت عناویـن »تمام فـوالدی2« و 
»مهاربنـدی بـا الیـه پوششـی3« معرفـی می شـوند. روش نخسـت بـدون در نظر گرفتن وجـود الیه پوششـی و نیز بـدون در نظر 
گرفتـن اثـرات متقابـل صفحـات و الیه هـای پوششـی می باشـد. در نتیجـه در اینگونه مـوارد، صفحـات )الیه های پوششـی( نقش 
پوشـش نهائـی را خواهنـد داشـت. در حالیکـه در روش دوم، وجـود الیه پوششـی در محاسـبه ظرفیـت باربری چـه در دیوارها و 
چـه در کف هـا مـورد توجـه قـرار می گیـرد. به عـالوه، بـرای طراحی تحـت بارهـای افقی، اثـرات متقابل میـان سـازه ها، صفحات 
و اتصـاالت آنهـا می توانـد معـرف سیسـتم واقعـی مقاومـت جانبـی باشـد. مـروری بـر قوانیـن اصلـی بـرای طراحی سـازه ای این 
 AISI  و اسـتانداردهای مرجـع آمریـکای شـمالی EN1993-1.3 (Eurocode 3 Part 1.3( سیسـتم، همچـون اسـتانداردهای
S213-07/S1-09 همـراه بـا معرفـی دسـتورالعمل های طراحـی همانند »روش تجویزی برای قاب های فوالدی سـرد نورد شـده 

مسـکونی« توسـط NASFA و »طراحـی پکیـج کاری بـرای خانه هـای فوالدی« توسـط LSK فراهم آمده اسـت.

1.5 ساخت وسازهای سبک فوالدی

1.1.5 انواع و ویژگی ها
نیـاز بـه سـاخت  و سـازهای کـم  هزینـه و بـا کارایـی بـاال، 
4CFS به کارگیـری سیسـتم های فـوالدی سـرد نـورد شـده

را بـه عنـوان راه حلـی رقابتـی و سـازگار بـا محیـط زیسـت 
گسـترش داده اسـت. سیسـتم های CFS مزایایـی مربـوط به 
سـاختارهای ساخت وسـاز خشـک )زمان کوتاه اجـرا، کیفیت 
محصـوالت و کاهـش مزاحمـت و آلودگـی صوتـی در پروژه و 
نیـز بـه حداقل رسـاندن نخاله هـای سـاختمانی(، ویژگی های 
متمایـز کننـده خاص )بـرای نمونه، سـبکی، کارایی سـازه ای 
بـاال و رفتـار مناسـب حیـن وقـوع زلزلـه( و ارزش اقتصـادی 
ناشـی از سـادگی نصـب و مونتـاژ، اجـرا و تعـداد نفـرات کـم 
را بـه ارمغـان می آورنـد. عـالوه بـر ایـن، اسـتفاده از مـواد 
قابـل بازیافـت، انعطاف پذیـری این گونـه سیسـتم ها و امکان 
اسـتفاده مجـدد از اجـزا و مصالـح، ایـن اطمینـان را به وجود 
مـی آ ورد کـه اثـرات مخـرب زیسـت محیطـی این سـاختارها 

بسـیار اندک اسـت )تصویـر 1.5(. 
سیسـتم های CFS را بر اسـاس سطح پیش از ساخت5 می توان 
نمود: سیسـتم های  دسـته بندی  بـزرگ  خانـواده ی  سـه  در 
مـدوالر، سـاخت و سـاز صفحـه ای و نهایتـا سـاخت و سـاز 

درجـا. بطـور ویـژه، در ساخت وسـازهای مـدوالر )تصویر 2.5 
الـف( از واحدهای پیش سـاخته مـدوالر از قبل طراحی شـده 
اسـتفاده مـی کننـد کـه از طریـق مونتـاژ فریم هـای سـاخته 
امـکان اجـرای عناصـر تکمیلـی در محـل کارگاه  بـا  شـده 
)ماننـد درب هـا، پنجره هـا و هـر عضـو دیگـری کـه اتمـام 
کننـده باشـد( سـاخته می شـود. ساخت وسـازهای صفحـه ای 
)تصویـر 2.5 ب( از عناصـر دو بُعـدی )قـاب داخلـی دیـوار، 
کـف و خرپای سـقفی( که از پیـش در کارگاه تولید شـده اند، 
سـاخته می شـوند. ممکن اسـت عایـق حرارتـی و برخی اعضا 
رو کار و پوششـی نیـز جهـت کاهـش زمـان اجـرا، در قـاب 
فـوالدی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد. اسـتفاده از ایـن 
سیسـتم بـه خصوص جهـت سـاخت خانه هـای دارای عناصر 
تکـراری مناسـب اسـت. ساخت  وسـازهای درجـا )تصویر 2.5 
ج( بـا مونتـاژ تعـداد نسـبتاً کمـی از المان هـا )بـرای نمونـه، 
پشـت بندهای قائم، تیرچه ها و شـاه تیر( و صفحات پوششـی 
کـه توسـط پیـچ، میـخ و مهـره بـه هـم بسـته می شـوند، در 

محـل پـروژه اجرا می شـوند.
کـه  درجـا  اجـرای  سیسـتم های  بـر  عمدتـاً  فصـل  ایـن 
بـه  ایـن  و  تمرکـز می کنـد،  دارنـد،  را  انـواع  گسـترده ترین 
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ج( ساخت و ساز درجا: کاسا بونا، کومانشت - رومانی )2008(

ب( ساخت و ساز ورقه ای: دادگاه بیوفورت، جاده لی لی، لندن 
)2003( ]سرجیو روسو ارمولی[

الف( ساخت و ساز مدوالر: محل اقامت سالمندان، اوبیری مولی، )2014( ]کوکون[

تصویر 2.5: سیستم های ساخت وساز با فوالد سرد نورد شده

تصویر 1.5: ارزش زیست محیطی

مصالح قابل بازیافت

اجزاء سبک

ساخت و ساز خشک

مونتاژ و بازکردن آسان

کاهش میزان نخاله ها

استفاده مجدد از اجزاء

سازه هاى پایدار
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دلیـل سـادگی تحقق بخشـیدن بـه آنهاسـت. بنابرایـن، مرور 
مختصـری بـر سیسـتم هـای اصلـی سـازه همـراه بـا تحلیل 
رفتـار اجـزا و مطالعات پژوهشـی مرتبط صورت گرفته اسـت.

2.1.5 انواع سیستم های ساخت و ساز درجا
اجرای   CFS ساخت وساز  اصلی  سازه ای  داخلی  سیستم های 
مشخص  کف ها  و  دیوارها  فونداسیون،  در  می توان  را  درجا 
اجرای  و  ساخت  امکان   CFS سیستم های  سبکی  نمود. 
ساختمان های کوتاه با حداقل فونداسیون را فراهم می آورد، و 
در نتیجه می توان ساخت وساز را به سادگی بر روی دیوارهای 
بتن ریزی شده یا دال بتنی روی زمین انجام داد )تصویر 3.5(. 
دیوارهـا را می تـوان بـه بخـش باربـر و غیر باربر تقسـیم بندی 
نمـود. دیوارهـای باربـر از پشـت بندهای قائـم )Stud(، یعنـی 
المان هـای عمـودی باربر بـا فواصل 300 تـا 600 میلی متر از 
یکدیگـر تشـکیل شـده اند، که هـم راسـتا بـا تیرچه های کف 
هسـتند. اسـتادها، در دو انتهای خود به تیرهای افقی سـقف 
یـا کـف متصل می شـوند. ایـن عمل نقـش پشـتیبانی جانبی 
از پشـت بندهـای قائم و توزیـع بارها در میان پشـت بندهای 
قائـم را دارد. در میانـه ی ارتفاع دیوار، می توان تسـمه هایی به 
دو طـرف بـال اسـتادها متصل نمود، یـا از برخـی نیمرخ های 
C یـا U شـکل به عنـوان مهارکننده اسـتفاده نمـود. هدف از 
این کار طول موثر مهارنشـده درون صفحه ای اسـتادها اسـت 
)تصویـر 4.5(. در یـک منطقـه ی لرزه خیـز، مقاومـت در برابر 
حـرکات و لرزش هـای افقـی درون صفحـه ای را می تـوان بـا 

سیسـتم های مختلفی حاصـل نمود:
مهاربندی ضربدری X )تصویر 4.5( ●

از  ● اسـتفاده  بـا  دسـت آمده  بـه  ترکیبـی  راه حل هـای 
صفحـات پوششـی و مهاربنـدی ضربـدری X. عـالوه بـر 
ایـن بـه منظـور جلوگیـری از بلندشـدگی دیـوار در اثـر 
لرزش هـای درون صفحـه ای افقـی، بایسـتی از مهارهـای 
زمینـی در دو انتهـای هـر دیـوار اسـتفاده شـود )تصویـر 

.)5.5
ثابـت کـردن ) محکـم کـردن( الیه پوششـی سـازه ای به  ●

زیرسـازی یـک یا هر دو سـمت دیـوار )تصویـر 6.5(.
نتیجـه  یـک ساخت وسـاز محصـور اسـت کـه در آن هـر الیه 
پوششـی می توانـد فشـار عمـود بـر سـطح خـود و همچنیـن 
و  خالـی  فضـای  کنـد.  تحمـل  را  درون صفحـه ای  بارهـای 
حفره هـای تعبیـه شـده درون دیـوار جداکننـده داخلی برای 
نصـب کابل هـا، لوله هـا و عایق هـا مناسـب اسـت. گسـتره ی 
نهایـی مصالحـی کـه می تـوان بـه عنـوان پوشـش نهایی هم 
بـرای سـطوح خارجـی و هـم داخلـی اسـتفاده کـرد عبارتند 
از : رنـگ، کاغـذ دیـواری، مـواد پوششـی، پارچـه و ...، که در 

تصویـر 7.5 آمده اسـت.
کف هـا بـا المان هـای باربـر افقـی )تیرچه هـا( و یک پوشـش 
از جنـس گـچ و یا چوب سـاخته می شـوند. تیرچه هـا معموالً 
المان هـای C یـا Z شـکلی هسـتند کـه هـم راسـتا با پشـت 
بندهـای قائـم دیـوار قـرار گرفتـه و هـر دو انتهـای آنهـا بـه 
تیرهـای افقـی کـف محکـم می شـود )تصویـر 8.5(. دهانـه 
کـف بـا توجـه بـه ارتفـاع و نـوع تیرچـه می توانـد حـدود 4 
الـی حداکثـر 8 متـر باشـد. یـک سـاختمان سـبک فـوالدی 
می توانـد دارای بام هـای تخـت، شـیبدار یک طرفـه یـا چنـد 

طرفـه و یـا منحنـی باشـد )تصویـر 9.5(.

تصویر 3.5: قاب بندی فوالدی معمول
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A
b

B
C

C
L

B
A

D

C

D

D

E
F

J

a a‘

b‘

 a-a‘

 b-b‘

A B

J I

J II
بــرشپــــالن

بــرش

A :     سازه رانر دیوار
B: پیچ های متصل کننده ی فوالد به فوالد

C:    لچکی
D:   تیرهای پشت به پشت

E: سازه های پشت بند قائم )استاد(
F: تسمه ی فلزی برای مهاربندی

I:  مسدود کننده ی دیوار
J :   تسمه ی تخت

X تصویر 4.5: مهاربندی ضربدری

استاد با مقطع C شکل

تکیه گاه پایین نگهدارنده

اتصال تکیه گاه به زمین

رانر

اتصال بین تکیه گاه زمینى
و استاد که با پیچ و مهره
ایجاد مى شود

تصویر 5.5: مهارهای زمینی
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تصویر 6.5: دیوار مهار شده با الیه پوششی سازه ای

A

a

B

J
A

E

a‘

PLAN

a-a‘

HG

EF D A CKI

A
B
C

E

F

D

بــرشپــــالن

A :    سازه رانر
B:    پیچ های اتصال سازه به سازه

C:   تیرهای پشت به پشت
D:   سازه استاد

OSB صفحات چوبی :E
F:    پیچ های اتصال صفحات به زیر سازی

G:   مسدود کننده دیوار
H:   تسمه ی تخت

I:     تکیه گاه پایین نگهدارنده
J :    پیچ و مهره ی بین تیرها و پایین نگهدارنده

K:    تکیه گاه های برشی

تصویر 7.5: پوشش نهایی

الف( روکاری آجری ]شرکت استراتکو 
      )استرالیا([

]BFS  ج( روکاری گچ اندود ]کوکون[ب( روکاری با پنل ] مدرسه
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تصویر 8.5: قاب بندی معمول کف

الیه پوششى

تسمه تخت

سازه هادى (رانر)

مسدود کردن یا متصل کردن

تیر

تیر هاى کنسول

تصویر 9.5: سیستم های معمول قاب بندی بام

ج( روش مهاربندی پوششی ]کوکون[ب( روش تمام فوالدی ]شرکت استرانکو[

الف( نمای شماتیک همراه با بیان اجزای ساختاری اصلی

خط الراس

خرپا

آویز
روکارى

تیرچه سقف(سفال یا روکش فلزى یا پنل)

تیر
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در هر مورد، اجزای اصلی سازه قاب بام عبارتند از:
شـاه تیرها کـه المان هـای قاب بندی سـازه بـوده )معموالً  ●

سـازه های شـیب دار C( و بارهای سـقفی را تحمل می کنند.
تیرچه هـای سـقفی، یعنی سـازه های CFS افقی سـازه ای  ●

کـه بارهـای سـقفی و زیرشـیروانی را تحمـل  می کننـد 
.)C معمـوالً سـازه های(

در  ● مسـتقر  افقـی  المان هـای  یعنـی  صلـب،  المان هـای 
تقاطـع بیـن لبه هـای باالیـی دو سـطح شـیب دار بـام.

جهـت  منظـم  فواصـل  در   )C سـازه های  )معمـوالً  آویزهـا 

نصـب  سـقفی  تیرچه هـای  بـه  شـاه تیرها  نمـودن  متصـل 
می شـوند. افـزون بـر ایـن، هماننـد دیوارها و کف هـا، می توان 
از تسـمه های تخـت بـه عنـوان مهارکننـده و تقویـت کننـده 
المـان  هـای درون صفحـه ای نیـز اسـتفاده نمـود. در صـورت 
بـا تیرهـای دیوارهـا هم تـراز  امـکان، بایسـتی قـاب سـقف 
باشـند. در صورتیکـه ایـن امـر امکان پذیر نباشـد، اسـتفاده از 
تیرهـای افقـی بـا توانایی تحمـل بار، اجـازه می دهـد خرپاها 

یـا دیگـر قاب بندی هـای سـقفی اسـتقرار یابنـد. 

2.5 مفاهیم سازه ای 

1.2.5 سیستم با مهاربند و سیستم مهاربند به همراه 
ورق پوششی

هماننـد مـورد مربـوط بـه طراحـی سـازه ای سـاختمان های 
متـداول، در مـورد سـازه های CFS نیـز دو الـزام عملیاتـی 
اصلـی وجـود دارد: انتقـال بارهـای قائـم )ثقلـی( و نیروهای 

افقـی وارد بـر سـازه بـه زمیـن ]5.1[.
طراحـی تحـت بارهـای قائـم یـک مسـئله ی بسـیار پیچیـده 
نیــست. در حقیقـت، بـا توجــه بـه اینکــه سیستم هـــای 
ساخت وسـاز از قطعات خشـک سـاخته می شـوند کـه در آنها 
صفحـات و سـازه ها توسـط مفاصـل متصل می شـوند، تحلیل 
سـازه ای بـرای بارهـای قائـم یـک مسـئله معیـن اسـتاتیکی 
اسـت کـه در آن نیروهـای داخلی برای هر المان را می تــوان 

بـه سـادگی بـا محاسـبه بارهـای وارده به دسـت آورد.
یکـی از ویژگی هـای جالب امکان انجام بررسـی های سـازه ای 
براسـاس دو روش مختلـف اسـت: "طراحـی تمام فـوالدی" و 
"طراحـی مهاربنـدی با الیه پوششـی"، که در حـوزه ی علمی 
تحـت عنـوان "طراحـی مهاربنـدی پوششـی" نیـز شـناخته 

می شـود.
روش نخسـت وجود صفحات پوششـی را درنظـر نمی گیرد، و 
بـا نادیـده گرفتـن اثـرات متقابل بین خـود سـازه و صفحات، 
فرض می شـود سـازه منفرد )تک( اسـت )تصویـر 10.5 الف(. 
در ایـن مـورد، ظرفیـت باربـری ایـن المـان تنهـا بـا در نظـر 
گرفتـن وضعیـت انتهایی و مقیدکننده هـای میانی )در صورت 
وجـود( محاسـبه می شـود. بنابرایـن طـول کمانـش المـان با 

تصویر 10.5: تفاوت میان کمانش محلی و کلی

ب( کمانش موضعی یک پروفیل دارای روکشالف( کمانش کلی پشت بند قائم )وادار(
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صـرف نظـر کـردن از اثـر الیه پوششـی ارزیابی می شـود. 
روش دوم، ظرفیـت تحمـل بار المان را بـا در نظر گرفتن وجود 
الیه پوششـی محاسـبه می کند. در حقیقت، زمانیکه پوشـش، 
سـختی و مقاومـت کافـی داشـته و به طـور مؤثر به سـازه های 
فـوالدی متصل شـده باشـد، مقاومت خمشـی )بـرای تیرها( و 
مقاومـت محـوری )برای پشـت بندهای قائـم( افزایش می یابد، 
کـه ایـن بـه خاطـر اثـرات متقابـل آن با صفحـات روکـش دار 
)پنل هـا( اسـت. ایـن پدیده بـه دلیل اثـر متقابل پوسـته )الیه 
پوششـی( بر روی سـازه ها اسـت )تصویـر 10.5 ب( کـه عمدتاً 

مقاومـت در برابـر کمانـش موضعی و کلی را بهبود می بخشـد.
طراحـی تحـت بارهای افقی، عمدتـاً بار بـاد و نیروهای زلزله، 
موضـوع ظریف تـری اسـت و پروژه هـای پژوهشـی بسـیاری 
در رابطـه بـا آن انجـام گرفتـه اسـت کـه در ادامه )بنـد 4.5( 
مـورد بحـث قـرار می گیرنـد. در واقـع، زمانیکـه سـاختمان 
در معـرض بارهـای افقـی قـرار می گیـرد، کف هـا و سـقف ها 
بایسـتی توانایـی رفتار بـه صـورت دیافراگم را داشـته و بارها 
را بـه دیوارهـا انتقـال دهنـد و دیوارهـا نیـز بـه نوبـه ی خـود 
بایـد در برابـر این بارهـا مقاومت کرده و آنها را به فنداسـیون 

تصویر 11.5: الگوی بار در موارد مربوط به اثرات نیروی افقی

سقف ها به شکل دیافراگم افقى
عمل کرده و بارها را به دیوار
انتقال مى دهند.

بار باد

دیوارهاى جانبى بار را در باال به سقف
و در پایین به فنداسیون انتقال مى دهند.

دیوارهاى انتهایى به عنوان دیافراگم عمودى یا دیوار
برشى عمل کرده و بارها را به فنداسیون انتقال مى دهند.

تصویر 12.5: سیستم های مهاربند ضربدری و جزئیات گوشه ها ]مهندسی کوندیو[
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انتقـال دهنـد )تصویـر 11.5(. بنابرایـن، پاسـخ جانبـی کلـی 
سـاختمان شـدیداً بـا رفتـار سـازه ای کف ها و سـقف ها تحت 

اثـرات درون صفحـه ای در ارتباط اسـت.
مقاومـت درون صفحـه ای ایـن سـازه ها می توانـد بـا اسـتفاده 
یـا  و   )X ضربـدری  مهاربنـد  )معمـوالً  فـوالدی  مهاربنـد  از 
بـا محاسـبه تاثیـر متقابـل الیـه پوششـی بـر قـاب، حاصـل 
شـود. در نتیجـه، هـم بـرای طراحـی در برابـر بارهـای افقـی 
و هـم بـرای طراحـی تحـت بارهـای قائـم، ایجـاد تمایـز بین 
روش هـای طراحـی تمـام فـوالدی و طراحـی بـا مهاربنـدی 
پوششـی، امکان پذیـر اسـت. زمانیکه مقاومـت درون صفحه ای 
تسـمه های  شـود،  تضمیـن  ضربـدری  مهاربنـدی  توسـط 
فـوالدی عمومـاً بـرای ایجاد المان هـای قطری مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد. در کف ها و سـقف ها، تسـمه های فـوالدی به 
بال هـای پایینـی تیرچه هـا متصـل می شـوند، و در عین حال 

در دیوارهـا بـه وجـوه بیرونـی بال هـای پشـت بندهـای قائـم 
)اسـتادها( متصلنـد )تصویـر 12.5(. اثـرات برهم کنش هـای 
بیـن قاب و صفحات پوششـی را می توان بـه عنوان جایگزینی 
بـرای مقاومـت در برابـر بارهـای افقـی در نظر گرفـت، اثرات 
متقابـل قـاب فـوالدی، صفحـات و اتصـاالت آنهـا، سیسـتم 
مقـاوم جانبـی واقعـی را ایجـاد می نمایند. زمانیکـه این روش 
اسـتفاده شـود، کـف  و دیوارهـا را می تـوان بـه عنـوان یـک 
دیافراگـم در نظـر گرفـت و پاسـخ سـازه نیـز بـه المان هـا و 

اتصـاالت مرتبـط بـا آنهـا بسـتگی دارد )تصویـر 13.5(.

2.2.5 طراحی تحت اثر بارهای ثقلی
طراحـی تحـت بارهـای ثقلـی عمدتـاً وابسـته بـه ظرفیـت 
باربـری المان هـای کـف و دیوارهـا اسـت. عمومـاً سـازه های 
CFS معمولـی بـا سـطح مقطع هـای C، Z و U کـه تحـت 

تصور 13.5: سیستم روکش و اتصال روکش به قاب
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می شـوند  دسـته بندی   4 تیـپ  مقطع هـای  سـطح  عنـوان 
)مطابـق بـا EN 1993 / Eurocode 3( و بطـور کلـی پدیده 
پایـداری بـر رفتار آنهـا حاکم اسـت. در ادامـه، طراحی تحت 
بارهـای ثقلـی براسـاس دو روش بـه صـورت اجمالی بررسـی 

می شـود.

طراحی تمام فوالدی برای بارهای ثقلی
ارزیابـی ظرفیـت مقاومتـی یـک المـان CFS پیچیده اسـت، 
زیـرا رفتـار آن کامـال غیرخطـی اسـت. آییـن نامه هـا امـکان 
اتخـاذ روش تجربـی )طراحـی بـا کمـک انجـام آزمایـش( و 
یـا عـددی را فراهـم می آورنـد. در واقـع، در مـوارد مربـوط 
بـه سـازه های CFS، اغلـب طراحـی با کمـک انجـام آزمایش  
بـه جـای طراحـی براسـاس محاسـبات مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد. زیـرا آزمایـش امـکان شناسـایی و بررسـی پاسـخ 
سـازه ای سیسـتم های پیچیده را فراهم می کند. زمانیکه روش 
محاسـباتی اسـتفاده شـود، بایسـتی غیرخطی بودن مکانیکی 
و هندسـی را در نظـر داشـت و زمـان مـورد نیـاز نیـز مـورد 
توجـه قرار می گیـرد. بنابرایـن، آیین نامه کنونـی از روش های 
محاسـبات سـاده ای اسـتفاده می کننـد کـه عمدتاً بـر ارزیابی 
نیمه تجربـی نتایـج تجربـی اسـتوارند. بطور ویژه، مـدل المان 
بـرای مطالعـه ی کمانش موضعی اسـتفاده می شـود. این مدل 
براسـاس نظریـه ی پایداری صفحـات فشـرده، کمانش تمامی 
المان هـای صفحـه را کـه از CFS سـاخته شـده اند ارزیابـی 
می نمایـد. از ایـن رو روش عـرض مؤثـر جهـت تعریف سـطح 
مقطـع مقـاوم- مؤثـر اسـتفاده می شـود. بـه عـالوه، کمانـش 
اعوجاجـی نیـز می توانـد بـر رفتـار المان هـای با جـدار نازک، 

تاثیـر قابـل مالحظـه ای داشـته باشـد. بنابرایـن، آییـن نامـه 
اروپایـی کنونـی )EN 1993-1-3( یـک روش چند مرحله ای 
ارائـه می دهـد کـه جزئیـات بیشـتر در رابطـه با ایـن مدل ها 

را می تـوان در بخـش ]5.2[ یافـت.
می توان  که  هستند  کف ها  برای  اصلی  باربر  المان  تیرچه ها 
در  تکیه گاه سـاده  اعضا  به شـکل  را  آنها  بصورت شمـاتیک 
نظــر گرفت. در حاالت حدی نهایـی، طرح سازه ای تیرچــه ها 
شامل بررسی مقاومت سطح مقطع )نیروهای خمشی، برشی و 
عمود بر سطح موضعی( و ناپایداری المان ها )کمانش جانبی 
قابلیت  حاالت حدی  در  بایستی  حالیکه  در  است.  پیچشی( 

بهره برداری، کنترل تغییرشکل و ارتعاشات صورت پذیرد. 
مقطـع  دهانـه سـطح  در وسـط   )Mc,Rd

( مقاومـت خمشـی 
تیرچه هـا، کـه پرتنش تریـن در خمـش اسـت را  می تـوان 
توسـط رابطـه ی 6.4 تعییـن نمـود، در حالیکه جهت بررسـی 
Vb,Rd( را 

نیـروی برشـی وارد بـر تیرچـه، مقاومـت برشـی )
می تـوان تنهـا بـا در نظـر گرفتـن سـهم جان تیـر محاسـبه 
کـرد، و از رابطـه ی 8.6 ارزیابـی نمـود. بـه عـالوه، همیشـه 
در  موضعـی  عرضـی  نیروهـای  بـه  مقاومـت  اسـت  الزم 
تیرچـه براسـاس رابطـه ی 13.6 بررسـی شـود. در صورتیکـه 
نیم رخ هـای تقویتـی خـاص، تحت عنـوان سـخت کننده های 
جـان بـه جان تیـر در انتهای تیرچـه وصل شـوند، می توان از 

ایـن بررسـی صرف نظـر کـرد )تصویـر 14.5(.
محاسـبه ی لنگـر مقـاوم پیچشـی در برابـر کمانـش جانبی را 
می تـوان با اسـتفاده از رابطـه ی EN 1993-1-1 55.6 انجام 
داد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه این بررسـی شـدیداً تحـت تأثیر 
چیدمـان قیدهـای جانبـی پیچش قـرار می گیرد. بطـور ویژه، 

تصویر 14.5: کف: نمایی از تیرچه ها و سخت کننده های جان
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در انتهـای تیرچه، سـخت کننده های جانبی پیچشـی توسـط 
سـخت کننـده جـان1 ایجـاد می شـود، در حالیکـه در امتداد 
تیرچـه، سـخت کننده هـا می تواننـد بـا متصـل کـردن یـک 
تسـمه ی فـوالدی تخـت بـه بـال تیرچه هـا حاصـل شـوند و 
حداقـل توسـط یـک قسـمت میـان دو تیرچه بـا اسـتفاده از 

سـازه ای به نـام مسـدودکننده، محکم شـوند. 
حداکثر  محاسبه ی  بهره برداری2،  قابلیت  حدی  حاالت  در 
موضعی  کمانش  اثرات  گرفتن  نظر  در  نیازمند  خیز،  میزان 
مقاطع  رفتار  بر  در حقیقت، کمانش موضعی می تواند  است. 
اثر  بهره برداری  قابلیت  حدی  حاالت  بر  همچنین  و  الغر 
به  رسیدن  از  پیش  می تواند  کمانش  این  که  چرا  بگذارد، 
موضعی  کمانش  اثرات  دهد.  روی  االستیک  تنش  بیشینه ی 
بستگی  تنش  شدت  به  که  است  مؤثر  مقطع  کاهش  شامل 

دارد. در نتیجه، با در نظر گرفتن ممان اینرسی مؤثر که خود 
می تواند در امتداد دهانه متغیر باشد، این خیزها را می توان 
ممان  یک  می توان  جایگزین،  روش  عنوان  به  کرد.  محاسبه 
نمود.  فرض  را  خمشی  لنگر  حداکثر  براساس  ثابت  اینرسی 
گشتاور ثانویه مؤثر سطح در حالت حدی قابلیت بهره برداری 

را می توان توسط رابطه ی 7.1 محاسبه کرد. 
نهایتاً برای بررسی ارتعاشی، ارزیابی کمترین فرکانس طبیعی 
نیاز است، این فرکانس را می توان برابر با فرکانس المان منفرد 
در نظر گرفت. در ]5.2[ یک حد پایین تر 3 هرتز برای کف هایی 
که افراد مرتباً از روی آنها عبور می کنند، و حد باالتری برای 
کف های مورد استفاده برای رقصیدن یا پرش های ژیمناستیک 
روابط   1.5 جدول  است.  شده  گرفته  نظر  در  رقص  سالن  یا 

اصلی را برای کنترل تیرچه ها خالصه می کند.

1 web stiffener 2 SLS

جدول 1.5: خالصه ای از موارد مورد بررسی برای کف

حالت حدی نهایی
مقاومت خمشی طرح

,
0

.eff yk
c Rd

M

W f
M

γ
=

رابطه ی 6.4
EN 1993-1-3 استاندارد

مقاومت برشی طرح
( ),

0

. .
.sin

W bv
b Rd

M

h t f
V

γ φ
=

رابطه ی 6.8
EN 1993-1-3 استاندارد

مقاومت طرح برای بارهای 
موضعی عمود بر صفحه

 RW,Rd

)به دلیل تعداد زیاد، روابط درج نگردیده(
روابط 6.15 و 6.16

 EN 1993-1-3 استاندارد

مقاومت طرح برای کمانش 
,جانبی پیچشی

1

. . yk
b Rd LT eff

M

f
M Wχ

γ
=

رابطه ی 7.1
EN 1993-1-3 استاندارد

حالت حدی قابل بهره برداری
ممان اینرسی مؤثر خمشی 

( )( )gr
eff gr gr effI I I I

σ
σ

σ
= − −

رابطه ی 7.1
EN 1993-1-3 استاندارد

فرکانس مؤثر*
2

4

.
.
effE I

I
L

π
µ

=

* برای تیر با تکیه گاه های ساده دوگانه با جرم مؤثر دارای توزیع یکنواخت 
 :fyk

 :Weff
  :γM0

 :hW
 :t

 :fbv
 :φ

 :RW,Rd

مقاومت تسلیم مشخصه
مدول مقطع موثر

ضریب جزئی مقاومت برای سطح مقطع
عمق جان  تیر

ضخامت مواد پیش از فرم دهی به روش سردنورد
مقاومت برشی با در نظر گرفتن کمانش

زاویه انحنای محل تماس جان به تیر به بال ها
مقاومت موضعی عمود بر صفحه جان

  :χLT
 :γM1

 :Igr
  :σgr

 :I(σ)
eff

 :E
 :μ
 :L

ضریب کاهش برای کمانش جانبی پیچشی
ضریب ایمنی جزئی مقاومت ناپایداری

ممان اینرسی مقطع کل
بیشینه ی تنش خمشی فشاری، براساس سطح مقطع کل

ممان اینرسی سطح مقطع مؤثر
مدول های یانگ

جرم مؤثر دارای توزیع یکنواخت
طول تیرچه
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زیادی  بسیار  سازه ای  عملکردهای  می توانند  باربر  دیوارهای 
)ثقلی(  قائم  بارهای  انتقال  آنها  اصلی  عملکرد  باشند.  داشته 
حاصل از کف ها و سقف ها به فنداسیون است. در این مورد، 
طرح سازه ای شامل یک ستون دو سر مفصل می باشد که تنها 
بارهای  و  از وزن دیوار  بارهای فشاری محوری حاصل  تحت 
وارده از طبقات باالتر )دیوارها و کف ها( است. زمانیکه دیوارها 
نیز عملکرد مهاربندی دارند، بایستی در برابر بارهای جانبی 
می بایست  )که  زلزله  و  باد  نیروی  از  ناشی  صفحه ای  درون 
باشند.  داشته  مقاومت  نیز  شوند(  داده  انتقال  فنداسیون  به 
برابر  دیوارها در  این  بایستی  دیوارهای خارجی،  در خصوص 
فشار جانبی ناشی از بار باد نیز مقاومت کرده و آن را به کف 
به شکل  معموالً  عمل  این  دهد.  انتقال  کف  دیافراگم های  و 
بار یکنواخت وارد بر پشت بند های قائم عمود بر سطح  یک 
بند های  پشت  این رو  از  می شود.  مدل سازی  )استادها(  دیوار 
و  ترکیبی  فشرده سازی  معرض  در  خارجی  دیوارهای  قائم 
)تصویر 15.5(.  قرار می گیرند  گشتاورهای خمشی دومحوره 
یک  مقاومت  نهایی1،  حدی  حالت  در  کلی،  بطور  بنابراین 
سطح مقطع ) با احتساب اثرات کمانش موضعی و اعوجاجی(، 
مقاومت کمانش کلی تحت نیروی محوری و لنگرهای خمشی 

دو محوره نیز بایستی محاسبه شوند. 
مقاومـت بـه کمانـش شـدیداً تحت تأثیـر طول کمانـش قرار 
می گیـرد. زمانیکـه پشـت بندهـای قائـم هیـچ مهـار جانبـی 
ندارنـد، طـول کمانـش درون صفحـه ای و بـرون صفحـه ای 
برابـر بـا طـول دیـوار اسـت. در عـوض، زمانیکـه در وسـط 
دیـوار، تسـمه های تخت فـوالدی به بال پشـت بندهـای قائم 
)اسـتادها( متصل شـوند، طـول کمانش درون صفحـه ای آنها 

بـه نصـف کاهش می یابـد )تصویـر 16.5(. جـدول 2.5 روابط 
اصلـی را بـرای کنتـرل جدول پشـت بند قائم نشـان می دهد.

سیستم مهاربندی پوششی برای بارهای قائم )ثقلی(
المان هـای  زمانیکـه  شـد،  عنـوان  پیشـتر  کـه  همانگونـه 
کـف   فـوالدی  سـازه های  بـه  صفحـات  همچـون  دوبعـدی 
)تیرچه هـا( یـا دیوار )پشـت بندهـای قائم( متصل می شـوند، 
عملکـرد سـازه ای ارتقـاء می یابـد، چراکـه اثـر مـد کمانش با 

وجـود پوشـش کاهـش می یابـد. 
نیـز  و  دوبعـدی  المان هـای  آرایـش  بـه  بسـته  کف هـا،  در 
جهـت بارهـا و طـرح سـازه، بـال سـازه هـا توسـط پوششـی 
کـه روی آنهـا قرارگرفتـه می توانـد در برابـر فشـار یا کشـش 
مهـار شـود. بـرای نمونـه، در پیکربنـدی تصویـر 17.5 الـف، 

تصویر 15.5: پشت بندهای قائم دیوار

تصویر 16.5: قیدهای جانبی دیوار

1 ULS
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جدول 2.5: خالصه ای از موارد مورد بررسی برای دیوارها

حالت حدی نهایی

کنترل مقاومت
, , , ,

, , ,

1y Ed y Ed z Ed z Ed Ed

cy Rd cz Rd c Rd

M M M M N
M M N
+ ∆ + ∆

+ ± ≤
رابطه ی 6.25 

EN 1993-1-3 استاندارد

مقاومت در برابر 
کمانش

, , , ,

, ,

, 11

1y Ed y Ed z Ed z EdEd
yy yz

Rk y Rk z Rk
y LT

cy Rd MM

M M M MN
k k

N M M
M

χ χ
γγ

+ ∆ + ∆
+ ± ≤

روابط 6.61 و 6.62
EN 1993-1-3 استاندارد

, , , ,

, ,

1 11

1y Ed y Ed z Ed z EdEd
yz zz

Rk y Rk z Rk
z LT

M MM

M M M MN
k k

N M Mχ χγ γγ

+ ∆ + ∆
+ ± ≤

 z-z و y-y لنگر های خمشی مبنای طرح به ترتیب حول محورهای :Mz,Ed
My,Ed و 

z-z و y-y لنگر اضافی طرح به دلیل انتقال محور محلی به ترتیب حول محورهای :ΔMz,Ed
ΔMy,Ed و 

NEd: بار فشاری مبنای طرح

y-y مقاومت طراحی لنگر خمشی حول محور :Mcy,Rd

z-z مقاومت طراحی لنگر خمشی حول محور :Mcz,Rd
Nc,Rd: مقاومت فشاری طرح

, , , , ,, ,eff y b y Rd eff y b z Rd eff z ybA f M W f M W f= = =  :NRk
Aeff: مساحت مؤثر سطح مقطع

fy,b: مقاومت تسلیم مبنا

y-y مدول  مؤثر حول محور :Weff,y

z-z مدول  مؤثر حول محور :Weff,z
γM1: ضریب ایمنی جزئی مقاومت  به ناپایداری اجزا حاصل از بررسی و کنترل عضو

z-z و y-y ضرایب کاهش ناشی از کمانش خمشی به ترتیب حول محورهای :χz
χy و 

 
χLT: ضریب کاهش ناشی از کمانش جانبی-پیچشی

 
kzz: ضرایب اندرکنش

kzy و 
 ،kyz ،kyy

 

ب( پوشش روی بال ها تحت کششالف( پوشش روی بال ها تحت فشار

تصویر 17.5: اثر مهاربندی پوششی بر روی سازه C تحت خمش
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اثـر پایدارکنندگـی بیشـترین مقـدار را دارد و بطـور کامـل با 
کمانش پیچشـی جانبـی مقابله می کند، در حالیکه در شـکل 
بعـدی تصویـر 17.5 ب، اثـر مثبـت پوشـش کمتر اسـت، اما 
ظرفیـت باربـری به واسـطه قید پیچشـی ایجاد شـده توسـط 

اتصـاالت پوشـش بـه قـاب، افزایـش یافته اسـت.
ارزیابـی اثـر مهارجانبـی نیازمنـد روش هـای ویـژه ی طراحـی 
اسـت، زیـرا بـه چندیـن عامـل همچـون شـکل و ضخامـت 
سـازه ها، سـختی خمشـی الیه پوششی و سـختی اتصاالت الیه 
 EN 1993-1-3 .پوششـی به قـاب زیرسـازی وابسـته هسـتند

بخـش 10 را بـه ایـن مبحـث اختصـاص داده اسـت.
ــی  ــت طراح ــتناد جه ــل اس ــع قاب ــک مرج ــوان ی ــه عن ب
ــکای  ــه AISI S211 آمری ــوان ب ــده، می ت ــای جداکنن دیواره
ــم در  ــدی قائ ــه "طراحــی پشــت بن ــوط ب ــه مرب شــمالی ک
ــرد. در  ــاره ک ــد، اش ــورد" می باش ــرد ن ــه روش س ــا ب دیواره
ــوان  ــی می ت ــرای دیوارهای ــط ب ــی را فق ــیوه طراح ــن ش ای
ــر دو  ــی ه ــای پوشش ــه الیه ه ــرار داد ک ــتفاده ق ــورد اس م

ــند. ــان باش ــوع یکس ــوار از ن ــمت دی س
رویکـرد ایـن طراحی توجه بـه کاهش اثـرات پایدارکنندگی 
ناشـی از الیـه پوششـی اسـت و طـول موثـر کمانـش را تنها 
در  می دهـد.  کاهـش  دیـوار  صفحـه ای  درون  جهـت  در 
نتیجـه، بـرای کمانـش خمشـی خـارج از صفحـه ی دیـوار، 
طـول کمانـش بـه شـیوه ی محافظه کارانـه برابـر بـا طـول 
وجـود  و  شـده  گرفتـه  نظـر  در  )اسـتاد(  قائـم  پشـت بند 
الیـه پوششـی کامـاًل نادیـده انگاشـته می شـود، در حالیکـه 
بـرای کمانـش پیچشـی و خمـش درون صفحـه ای، فـرض 
می شـود طـول کمانـش دو برابـر فاصلـه ی اتصـاالت مربوط 
بـه الیـه پوششـی به زیرسـازی اسـت. به عـالوه، بـه منظور 
جلوگیـری از شکسـتگی اتصـاالت، مقدار بیشـینه ی مقاومت 
محـوری بسـته بـه نـوع الیـه پوششـی و فاصلـه ی اتصاالت، 

می شـود.  محـدود 

3.2.5 طراحی تحت اثر بارهای جانبی
در ادامـه مراحـل اصلی محاسـبه ی تغییر مکان هـا و مقاومت 
روش  دو  براسـاس  جانبـی  بارهـای  تحـت   CFS سـازه های 
نشـان داده می شـود. بـه طـور خـاص، حتـی اگـر توضیـح 
عمدتـا  تحـت تاثیـر بارهـای جانبـی درون صفحـه ای دیـوار 
باشـد، ایـن روش هـا  می تواننـد بـرای ارزیابی پاسـخ  کف ها 

تحـت بارهـای درون پـالن نیز اسـتفاده شـوند. 

مهاربندی جانبی تمام فوالدی
اگـر مهاربنـدی جانبـی تنها با اسـتفاده از المان هـای فوالدی 
حاصـل شـود و وجـود الیـه پوششـی نادیـده گرفتـه شـود، 
آنگاه سیسـتم مقـاوم جانبی معمـوالً از مهاربندهای ضربدری 
مورب همگرا تشـکیل شـده و رفتار سـازه ای کف ها و دیوارها

مشابه رفتار خرپای فوالدی خواهد بود.
بـرای دیوارهـا، اجـزای سـازه ای اصلـی شـامل: قـاب فوالدی 

تشکیل شده از پشت بندهای قائــم، تیرهای افقی، مهاربندهای 
مـورب، اتصـاالت المان هـای مـورب بـه قـاب و اتصـاالت بین 
قاب بندی هـای فوالدی و سـاختارهای خارجی اسـت. به طور 
خـاص، اعضـای مهاربنـد می تواند توسـط تسـمه های فوالدی 
سـاخته شـوند، چرا کـه به دلیل الغـر بـودن و انعطاف پذیری 
فـوق العـاده، تنهـا تحت کشـش قـرار می گیرنـد. بنابراین، بار 
جانبـی اعمال شـده بـر دیـوار تنهـا توسـط المان هـای مورب 
تحـت کشـش کـه نیـروی محـوری قابـل مالحظـه ای را بـه 
انتهـای دیـوار انتقـال می دهنـد، جـذب می شـود. بـه همیـن 
خاطـر، طراحـی المان هـا و اتصـاالت واقـع در انتهـای دیـوار 
بویـژه بـرای پشـت بندهای قائـم، مهارهای مـورب و انکرهای 

کششـی، بسـیار مهم اسـت )تصویـر 18.5(.
جابجایـی جانبـی در رأس یـک دیـوار )d( کـه در معـرض بـار 
افقـی )H( قـرار گرفته اسـت را می توان بـا در نظر گرفتن نقش 
اجـزای اصلـی سـازه ارزیابی نمـود )تصویـر 19.5(: المان های 
 )da

dd(، مهار هـای قاب به فنداسـیون )
مـورب تحـت کشـش ) 

dc(. بطـور ویژه، 
و المان هـای مـورب متصل به اتصـاالت قاب )

جابجایـی جانبـی دیوار را می توان به شـکل زیر محاسـبه کرد:

d d da d cd = + +

در  کـه  دیـواری  مقاومـت  نیـز  جابجایی هـا  ارزیابـی  بـرای 
معـرض بارهـای درون صفحـه ای قـرار می گیـرد را می تـوان 
از طریـق مقاومـت مرتبـط بـا هـر جـزء دیـوار ارزیابـی نمود. 
بطـور خـاص، بـرای هـر جـزء دیـوار تعییـن  یـک یـا چنـد 
مکانیـزم جداگانه ی شکسـت امکان پذیر اسـت و کوچک ترین 
مقـدار مقاومـت مربوطـه، مقاومـت جانبـی دیوار را مشـخص 
Hc( بـا رابطه ی 

می سـازد. بنابرایـن، مقاومـت جانبـی دیـوار )
زیر محاسـبه می شود: 

, , , , ,( ; ; ; ; )c c s c t c a c d c cH min H H H H H=

Hc,s مقاومـت مرتبـط بـا پشـت بندهـای قائـم، 
کـه در اینجـا 

Hc,a مهار هـــای قــاب به فنداســیون، 
Hc,t تیرهــای افقــی، 

Hc,c اتصـاالت مهارها 
Hc,d المان هـای مـورب تحـت کشـش و 

بـه قاب هسـتند. 

دیافراگم الیه پوششی
ــدی پوششــی انجــام  ــرد مهاربن ــا عملک ــه طراحــی ب زمانیک
ــل  ــم عم ــوان دیافراگ ــه عن ــا ب ــا و دیواره ــرد، کف ه می گی
می کننــد. بطــور ویــژه، کف هــا را می تــوان بــه شــکل 
دیافراگم هــای افقــی بــا تکیــه گاه ســاده در نظــر گرفــت کــه 
در معــرض یــک بــار یکنواخــت قــرار گرفته انــد، در حالیکــه 
ــا یــک نیــروی  دیوارهــا دیافراگم هــای عمــودی )طــره ای( ب
افقــی یکنواخــت هســتند کــه ایــن نیــرو بــر لبــه ی باالیــی 

ــر 20.5(. ــود )تصوی ــال می ش اعم
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تسمه تخت براى مهاربندى

پیچ و مهره تیرهاى لبه

تکیه گاه پایین نگه دارنده

بست

بولت

تیر پایینى

تصویر 18.5: جزئیات یک کنج در دیوارهای تمام فوالدی

تصویر 19.5: سهم تغییرشکل های یک دیوار با مهاربندی X تحت بارهای جانبی

تغییر شکل
مورب

dd

تغییر شکل
المان مورب

dc

تغییر شکل
تکیه گاهى

da
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رفتـار سـازه ای دیافراگم هـا را می تـوان بـه شـکل رفتـار تیـر 
مرکـب I شـکل فـرض کـرد کـه در آن صفحـات روکـش دار 
گچـی، نقـش بال ها و سـازه ها نقش جـان را خواهند داشـت. 
جـذب  را  برشـی  اثـرات  پوششـی،  صفحـات  ویـژه،  بطـور 
می کننـد، در حالیکـه بارهـای محوری فشـاری و کششـی به 
دلیـل خمش توسـط سـازه های لبـه، مقـاوم شـده اند )تصویر 

  .)21.5

بنابراین امکان تعریف جداگانه دو جزء اصلی وجود دارد: 
صفحـات جـان و سـازه های )تیرهـای( لبـه. هـر دو جـزء از 
حقیقـت،  در  شـده اند.  تشـکیل  المان هـا  از  مجموعـه ای 
سیسـتم پوششـی از چندین صفحه تشـکیل شـده که به هم 
متصـل شـده اند، و سـازه های لبـه را می تـوان بـا دوبل کـردن 

دو سـازه بـه دسـت آورد.
عـالوه بـر ایـن، اتصـاالت بیـن صفحـات و سـازه ها شـدیداً از 
رفتـار دیافراگـم تأثیر می پذیرد و ارزیابی پاسـخ سـازه ای آنها 

بیانگـر گام مهمـی در روند طراحی اسـت. 
همانگونـه کـه پیش تـر بیـان شـد، با توجـه ویـژه بـه دیوارها، 

قـاب  همچـون  اصلـی  سـازه ای  اجـزای  جداگانـه ی  تعییـن 
فـوالدی، صفحـات پوششـی و اتصـاالت سـازه های خارجـی 
امکان پذیـر اسـت. واضـح اسـت که پاسـخ کلـی دیافراگم کلی 
سـازه  )دیـوار یـا کـف( اساسـاً بـه پاسـخ سـازه های موضعـی 
آن بسـتگی دارد. همچـون مـورد مربـوط بـه طراحـی تمـام 
فـوالدی، ارزیابـی تغییـر مـکان جانبـی در رأس دیـوار تحت 
بارهـای جانبـی را می تـوان با افزودن سـهم تغییر شـکلی هر 

جـزء سـازه )تصویـر 22.5( بـه شـکل زیـر بـه دسـت آورد:

d d d ds a p fd = + + +

da مهارهای 
ds سـهم تغییر شـکل قاب فـوالدی، 

کـه در اینجا 
df اتصـاالت آنها به 

dp صفحـات پوششـی و 
قـاب بـه شـالوده، 

قاب هسـتند. 
بـر پاسـخ  بـه قـاب  اتصـاالت روکـش  اگـر رفتـار موضعـی 
جانبـی کلـی دیوارهـا حاکم باشـد، بطور کلـی انتظار مـی رود، 
تغییــرشکل های جزئـی موجـب ایجــاد تغییـر مــکان های 
جانبـی در دیوار شـوند که از تغییر شـکل ایجادشـده توسـط 

عکس العمل دیوار برشى

عکس العمل دیوار برشى

بار با توزیع
یکنواخت از
دیوار جانبى

تصویر 20.5: طرح ساختاری دیافراگم های کف

نیروى برشى واحد

دیوار فاقد تغییر شکل

دیوار تغییر شکل یافته

تیرهاى تحت تنش

عکس العمل فنداسیون

تیرهاى
تحت فشار

تصویر 21.5: طرح سازه ای دیافراگم های دیوار

تصویر 22.5: سهم تغییرشکل تمامی روکش های دیوار تحت بارهای جانبی

 
 

 

 
 

 
 

  

   ds df dp da

تغییر شکل
خمشى

تغییر شکل
بست هاى روکش

تغییر شکل
پنل هاى پوششى

تغییر شکل
تکیه گاهى
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سایر اجزاء بزرگتر است )تصویر 23.5(:
ds << df ;    da << df ;    dp << df  )5.5(

Hc( نیز می تواند به شـیوه ای 
ارزیابـی مقاومـت جانبی دیـوار )

مشـابه بـا مـوارد مربوط بـه روش تمام فـوالدی انجـام گیرد. 
در نتیجـه، می تـوان آن را بـا مقاومـت جانبـی دیـوار مرتبـط 
Hc,s(، تکیه گاه هـای قاب به 

با شکسـت پشـت بندهـای قائـم )
Hc,p( و اتصـاالت الیـه پوششـی به 

Hc,a(، صفحـات )
شـالوده )

Hc,f( بـه شـکل زیر به دسـت آورد:
قـاب زیرسـازی )

, , , ,( ; ; ; )c c s c a c p c fH min H H H H=  )6.5(

ــی  ــه پوشش ــاالت الی ــت اتص ــزم شکس ــی، مکانی ــور کل بط
ــه  ــاب زیرســازی شــکل پذیرتریــن مکانیــزم نســبت ب ــه ق ب

ــت.  ــایرین اس س
عـالوه بـر روش نظـری، مقاومـت جانبـی دیـوار را می تـوان 
بـا اسـتفاده از یـک روش تجربـی، براسـاس تعداد زیـاد نتایج 
تمـام  نمونه هـای  در  گرفتـه  انجـام  تجربـی  آزمایش هـای 
مقیـاس )مقیـاس کامل( بـا پیکربندی هـای مختلـف ارزیابی 
کـرد. ایـن روش شـامل جـداول طراحـی اسـت، ایـن جداول 
توسـط آییـن نامه هـا ارائه می شـوند کـه در محدوده شـرایط 

آزمایش هـای انجـام شـده قابـل اسـتفاده اسـت. 

3.5 تدوین ضوابط آیین نامه

1.3.5 کلیات
پژوهش های گسترده و توسعه ی محصوالت در گذشته، مقررات 
ملی طراحی برای سازه ها و مقطع های CFS را در بسیاری از 
استـانداردهای  ادامه مختـصراً  کـشورها به دنـبال داشت. در 
قرار  بحث  مورد   AISI S100-2007 و   EN 1993-1.3
می گیرند. این قوانین را می توان به ترتیب برای طراحی سازه 
CFS در اروپا و آمریکای شمالی مورد استفاده قرار داد. عالوه 
بر این برخی دستورالعمل های طراحی همچون "روش تجویزی 
برای ساختمان های مسکونی ساخته شده با مقاطع فوالدی سرد 
نورد" ]5.3[، "راهنمای ساخت وساز منازل با قاب سبک فوالدی" 
]5.5[ و "بسته ی کمک طراحی WiSH برای خانه های فوالدی" 

]5.6[ به عنوان مراجعی جهت تخمین ابعاد اولیه برخی انواع 

ساخت وسازهای CFS برای ساختمان سازی، ارائه شده اند.
نهایتاً، مروری بر طراحی ساختمان های سبک دارای قاب فوالدی 
در نواحی لرزه خیز مطابق با استانداردهای اروپا )EN1998( و 

امریکای شمالی )AISI S213- 07/S1-09( ارائه می شود. 

2.3.5 اسـتانداردهایی بـرای طراحـی سـازه ها بـا  
فـوالد سـرد نورد شـده

در اروپـا طراحـی سـازه ای ورق هـا و المان هـای جـدار نـازک 
 EN1993-1-3 می توانـد مطابـق قوانیـن ارائه شـده در CFS
انجـام گیرد. EN1993-1-3 در محصوالت CFS ساخته شـده 
از تسـمه ها و صفحـات سـرد یـا گـرم نـورد شـده ای کـه دارا 
یـا فاقـد پوششـی روی ورق بـوده و بـا فرآیندهای نورد سـرد 

تصویر 23.5: مکانیزم کلی فروریختن یک دیوار به دلیل شکسته  شدن اتصاالت روکش به قاب

1 ابزاری برای خم کردن مواد ورقه ای است. این دستگاه خم های از پیش تعیین شده را شکل می دهد )م.(. 
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هـدف  می شـود.  اسـتفاده  می آینـد،  وجـود  بـه  پـرس1  یـا 
مربـوط  کارهـای  یـا  سـاختمان ها  طراحـی  آن،  بکارگیـری 
اسـتانداردهای  بـا  همـراه  وسـازه  عمـران  مهندسـی  بـه 
EN1993-1- اسـت. اسـتاندارد EN1993-1-5 و EN1993-1-1

 )LSD( 3 صرفـا اجـازه ی طراحـی بـا روش حـاالت حـدی
را می دهـد. ایـن مقـررات بـه فـوالد دارای ضخامـت 1 تـا 
بـرای  میلی متـر   4 تـا   0/5 و  المان هـا،  بـرای  میلی متـر   8
ورقه  هـا محـدود می شـود. زمانیکه ظرفیـت باربری بـا انجام 
آزمایـش تعییـن می شـود، ممکن اسـت مـواد ضخیم تـر نیز 
اسـتفاده شـوند. انجمـن اروپایـی ساخت وسـازهای فوالدی، 
1ECCS، در سـال 2008 "مجموعـه مثال هایـی مطابـق بـا 
اسـتاندارد EN1993-1-3" را بـه عنـوان مدارک پشـتیبان 

بـرای ایـن مقـررات، منتشـر کرد.
آییـن نامـه آمریکای شـمالی )AISI S100( یکی از مفیدترین 
اسـتانداردها را بـرای المان هـای سـازه ای CFS ارائـه نمـود. 
اولیـن نسـخه ی ایـن مشـخصات توسـط مؤسسـه ی فـوالد و 
آهـن آمریـکا )AISI( در سـال 1946 چـاپ شـد. اسـتاندارد 
AISI S100 از نسـخه ی 2001 بـه بعـد اسـتاندارد آمریـکای 
شـمالی نامیده  شـد و در ایاالت متحده، کانادا و مکزیک مورد 
اسـتفاده قـرار گرفت. ایـن اسـتاندارد در سـال 2007 تجدید 
نظـر و بسـط داده شـد )AISI S100-2007(. در اسـتاندارد 
AISI S100-2007، روش "طراحـی بـه روش مقاومت مجاز" 
)ASD( و روش "طراحـی ضرایـب مقاومـت و بار" )LRFD( در 
ایاالت متحده و مکزیک اسـتفاده می شـوند، در حالیکه روش 
"طراحـی حاالت حـدی" )LSD( در کانادا اسـتفاده می شـود. 
 CFS این مشـخصات بـرای طراحـی المان های باربر سـازه ای
بـا ضخامـت کمتـر از 25/4 میلی متر در سـاختمان ها در نظر 
 AISI گرفتـه می شـوند. مقررات طراحی المان ها در اسـتاندارد
S100 تفـاوت زیادی بـا قوانین EN1993-1-3 نـدارد، البته 
نمادهـا و نحـوه ی نـگارش فرمول هـا متفاوت اسـت. در برخی 
مـوارد همچـون المان های صفحـه ای تحت فشـار و دارای لبه 
یـا سـخت کننده ها، مقـررات طراحـی AISI S100 پیچیدگی 
 EN1993-1-3 در  بیان شـده  قوانیـن  بـه  نسـبت  کمتـری 
دارد. بـه منظـور فراهـم آوردن سـابقه ای از دالیـل و توجیه ها 
بـرای مقـررات مختلف موجـود، AISI تفسـیرهایی بر چندین 
نسـخه AISI S100 منتشـر سـاخت. به جز مقررات آمریکای 
شـمالی بـرای طراحـی المان های سـازه ای با فوالد سـرد نورد 
)AISI S100(، مشـخصات AISI شـامل اسـتانداردهایی بـرای 
طراحـی خـاص پشـت بنـد قائـم دیـوار، تیرها، سیسـتم های 

کـف و سـقف و خرپاها اسـت.

3.3.5 دستورالعمل های طراحی برای خانه های سبک 
فوالدی

در  نـورد  سـرد  فـوالدی  قاب بنـدی  بـرای  تجویـزی  "روش 

پروژه هـای مسـکونی" ]5.3[ که توسـط "اتحادیه ی قاب بندی 
شـد،  داده  توسـعه   )NASFA( شـمالی"  آمریـکای  فـوالدی 
بـرای طراحـی سـاختمان های مسـکونی  دسـتورالعمل هایی 
توسـط  داده شـده  مشـخصات  می دهـد.  ارائـه  ارتفـاع  کـم 
روش تجویـزی بـا اسـتفاده از جـداول، تصاویـر و اطالعـات 
مرتبـط بـا جزئیـات طراحـی و اجـرا داده شـده اسـت. ایـن 
دسـتورالعمل ها بـا سـاختمان های منطبق بـر محدودیت های 
ثابـت هندسـی و برای بارهـای وارده که در جـدول 3.5 آمده 
اسـت، همخوانـی دارد. همچنیـن در خصـوص مصالـح، بایـد 
مشـخصات المان هـای سـازه ای فـوالدی بـا صفحـات فـوالد 

سـاختمانی مطابـق بـا الزامـات ASTM باشـد.
دسـتورالعمل های طراحـی بـرای خانه هـای کم ارتفاع مشـابه 
بـا روش تجویـزی در "مؤسسـه ی ورق فـوالدی سـاختمانی" 
کانـادا )CSSBI( آمـده اسـت. ایـن سـند راهنمـای سـاخت 
اسـت   )CSSBI-59-05( سـبک  فـوالدی  قـاب  بـا  خانه هـا 
]5.5[ و اطالعاتـی در رابطـه با طراحی و اجـرای اجزای اصلی 

و  بازشـو ها  سـقف ها،  کف هـا،  دیوارهـا،  همچـون  سـازه ای، 
شـالوده )پـی( ارائـه می نمایـد. راه حل هـای احتمالـی مختلف 
بـرای ایـن اجـزای سـازه ای بـه صـورت گسـترده از طریـق 
نقشـه های جزئیـات و ابعادبندی طراحی آنهـا با کمک جداول 
خـاص، تشـریح می شـود. بـه عـالوه، اطالعـات مربـوط بـه 
ویژگی هـای غیرسـازه ای، همانند جانمایـی، عایق های حرارتی 
و پوشـش ها نیـز ارائـه شـده اسـت. ایـن دسـتورالعمل ها برای 
ساخت وسـازهای خانه هـای مجـزا یـا متصـل تـا سـه طبقـه 

قابـل اجرا اسـت. 
نمونـه ی دیگری از دسـتورالعمل های طراحی برای خانه سـازی 
بـرای   WiSH طراحـی  کمـک  "بسـته ی  سـُبک  فـوالد  بـا 
خانه هـای فـوالدی" اسـت ]5.6[. ایـن دسـتورالعمل چندیـن 
ابـزار بـا کاربـری سـاده بـرای طراحـی خانه هـای کـم ارتفـاع 
ارائـه می نمایـد. هدف از این دسـتورالعمل ایجاد یک بسـته ی 
طراحـی جامـع و کاربرپسـند براسـاس Eurocode بـوده و 
خطـاب بـه معماران، سـازندگان و دفاتر طراحی نوشـته شـده 
اسـت. این بسـته ی کمک طراحی مشـخصات طراحی مرتبط 
با پوشـش ها، جزئیـات معمـاری، عایق های صوتـی و حرارتی، 
آنالیـن  نرم افـزار  یـک  و  از جزئیـات ساخت وسـاز  فهرسـتی 
بـرای طراحـی براسـاس Eurocode را فراهـم مـی آورد. ایـن 
بسـته ی کاری بـرای خانه هـای دوطبقـه هم با شـیروانی و هم 

بدون شـیروانی توسـعه داده شـد. 
پروفیل هـای فلـزی المان هـای CFS ساخته شـده بـا فـوالد 
 S350GD+Z پوشـش دار بایسـتی بـر اسـاس گریـد فـوالد
باشـد، و از پیـچ و مهره هـای سـرمته ای بـرای ایجـاد اتصال 
بخش هـای  طراحـی  امـکان  نرم افـزار  شـوند.  اسـتفاده 
مختلـف سـاختمان همچون سـقف، کف و دیوارهـا را فراهم 
آورده و تاکنـون برای اسـتفاده در بلژیک، فرانسـه و اسـپانیا 

1 European Convention for Constructional Steel Work
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جدول 3.5: محدودیت های هندسی و دامنه ی اعتبار برای کاربردهای NASFAو]NASFAو)2000)[

محدودیت های هندسی
2بیشینه ی تعداد طبقات

18×11 متربیشینه ی ابعاد پالن
3 متربیشینه  ی ارتفاع دیوار
20 تا 100%بیشینه ی شیب کف

0/61 متربیشینه ی طول بارهای کنسولی
دامنه ی اعتبار برای بارها

0/48 کیلونیوتن بر مترمربع )به جز سقف ها(بار مرده ی کف
0/72 کیلونیوتن بر مترمربعبار مرده ی سقف
0/48 کیلونیوتن بر مترمربعبار مرده ی دیوار

49 متر بر ثانیهسرعت باد در طراحی
A/B )حومه و مناطق پوشیده از درخت(قرارگیری در معرض باد

C )زمین های باز(
3/35 کیلونیوتن بر مترمربعبار برف بر روی زمین

1/92 کیلونیوتن بر مترمربعبار زنده ی کف )طبقه ی اول(
1/44 کیلونیوتن بر مترمربعبار زنده ی کف )طبقه ی دوم(

3/35 کیلونیوتن بر مترمربعبار زنده ی سقف

تنظیـم شـده اسـت. کاربـر پارامترهـای ورودی مرتبـط بـا 
بـرای  انتخاب شـده  المان هـای  بارهـای  و  هندسـی  شـکل 
نرم افـزار سـازه  نرم افـزار می کنـد. سـپس  وارد  را  طراحـی 
 EN1993-1-3 مناسـب را مطابـق بـا مـوارد عنوان شـده در
و نیروهـای عکس العمـل بـه طراحـی المان هـای دیگـر ارائه 
می دهـد. ایـن نرم افـزار نقشـه ای از جزئیـات طراحـی نیـز 

مـی آورد.  فراهم 

4.3.5 استانداردهای طراحی لرزه ای جهت ساخت و 
سازهای سبک با قاب فوالدی

لـرزه ای  بـرای طراحـی  اروپایـی  نامـه  آییـن   EN 1998-1
سـازه ها اسـت. ایـن آییـن نامـه مبانـی زیـر را تحت پوشـش 
پاسـخ های  انـواع  لـرزه ای،  قـرار می دهـد: سـطوح عملکـرد 
مفاهیـم  و  قواعـد  سـازه ای،  تحلیل هـای  انـواع  لـرزه ای، 
عمومـی کـه بایسـتی بـه تمامـی انـواع سـازه های و آنهایـی 
کـه عموماً برای سـاختمان اسـتفاده می شـوند، اعمال شـوند. 
انـرژی از طریـق  اتـالف  ایـن اسـتاندارد ظرفیـت سـازه در 
تغییرشـکل های غیرخطـی را نیـز مـورد توجـه قـرار می دهد. 
یـک تحلیـل االسـتیک بر اسـاس طیف پاسـخ کاهـش یافته 
نسـبت به االسـتیک، کـه "طیـف طراحـی" نامیده می شـود، 
می توانـد انجـام شـود. ایـن کاهـش بـا معرفـی ضریـب رفتار 
q انجـام می گیـرد ))EN 1998-1 3.2.2.5(2(، کـه مقادیـر 
آن بـرای مصالـح و سیسـتم های سـازه ای مختلـف مطابـق با 

رده هـای شـکل پذیری مربوطه در EN 1998 آمده اسـت. در 
واقـع همانگونـه کـه در تصویر 24.5 نشـان داده شـده اسـت، 
امـکان دارد سـاختمان های فـوالدی مقـاوم بـه زلزلـه براسـاس 
 EN 1998-1 6.1.2(1(( یکـی از مفاهیـم زیـر طراحـی شـوند
P): )الـف( رفتـار سـازه ای بـا شـکل پذیری کـم؛ )ب( رفتـار 

سـازه  بـا شـکل پذیری زیـاد.
در مفهـوم )الـف(، اثـرات لـرزه ای را می تـوان بـر پایـه ی یک 
تحلیـل خطـی کلی بـا صرفه  نظـر کـردن از رفتـار غیرخطی 
محاسـبه نمـود. در ایـن مـورد، چنیـن فـرض می شـود کـه 
بایسـتی ضریـب رفتـاری کمتـر از 2 باشـد. سـازه هایی کـه 
مطابـق بـا مفهـوم )الـف( طراحی شـوند بـه رده ی سـازه های 
بـا شـکل پذیری کـم DCL )رده ی شـکل پذیری کـم( تعلـق 
بایسـتی  اتصـاالت  و  المان هـا  مقاومـت  رو،  ایـن  از  دارنـد. 
براسـاس EN 1993 بـدون هیچگونـه الزامـات اضافی ارزیابی 
اعمـال  مـورد،  ایـن  در   .)EN 1998-1 6.1.2(4(( شـود 
هیـچ محدودیتـی بـر رده ی سـطح مقطـع نیـاز نیسـت. بـه 
همیـن دلیـل می تـوان المان هـای بـا سـطح مقطـع رده ی 4 
)سـازه های فـوالدی سـبک( را نیز مورد اسـتفاده قـرار داد. با 
ایـن حـال الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن طراحی سـاده شـده 
تنهـا برای سـازه های غیر بنیـادی که فاقد جداسـازی لرزه ای 
و در مناطـق بـا لـرزه خیـزی کـم هسـتند، توصیـه می شـود. 
اگرچـه بایسـتی مشـخص نمـودن مناطق بـا لرزه خیـزی کم 
توسـط سـازمان های ذیصـالح ملـی انجـام گیـرد، امـا یـک 
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مقـدار آسـتانه بـرای شـتاب مبنـای طراحـی زمیـن برابـر با 
0/1g توصیـه می شـود.   

در مفهـوم )ب(، توانایـی مقطع هـای مختلـف سـازه )نواحـی 
شـکل پذیـر( در مواجهـه بـا تغییرشـکل های پالسـتیکی در 
صـورت بـروز زلزلـه در نظر گرفته شـده اسـت. در این حالت 
چنیـن فـرض می شـود کـه ضریـب رفتـاری از 2 بزرگ تـر 
بـوده و بـه نوع طـرح سـازه ای مقاوم بـه زلزله بسـتگی دارد. 
شـده اند  طراحـی  )ب(  مفهـوم  بـا  مطابـق  کـه  سـازه هایی 
 DCM ممکن اسـت به رده ی شـکل پذیری سـازه ای متوسـط
یـا رده ی شـکل پذیری سـازه ای زیـاد DCH تعلـق داشـته 
باشـند. ایـن رده هـا بـه افزایـش توانایی سـازه در اسـتهالک 
انـرژی از طریـق رفتـار غیرخطـی، مربـوط می شـوند. بسـته 
بـه رده ی شـکل پذیری، الزامـات خـاص طراحـی هـم بـرای 
جنبه هـای سـازه ای موضعـی و هـم کلـی فراهـم می شـوند. 
بنــابراین، EN 1998 قواعـد خـاص طراحـی را در هـر دو 
بـه منظـور تضمیـن شـکل پذیری  و کلـی  سـطح موضعـی 
کافـی در اعضـای شـکل پذیـر از پیـش تعریـف می کنـد. در 
هـر دو مـورد، قواعـدی وجـود دارد کـه برخـی از آن بـرای 
تمامـی سـاختار مشـترک بـوده و نیـز برخـی به طـور خاص 
بـرای هـر سـاختار جداگانه طبقه بنـدی می شـود. تحت این 

شـرایط، EN 1998 اسـتفاده از ضریب رفتاری بزرگتر از 2 را 
توصیـه می کنـد. ایـن فـرض را می توان به شـرطی اسـتفاده 
لـرزه ای  بارگـذاری  تحـت  پذیـر  اعضـای شـکل  کـه  نمـود 
طبـق الزامـات سـطح مقطـع در فشـار یـا خمـش )یعنـی 
محـدود کـردن الغـری محلـی نسـبت بـه کمانـش موضعـی 
تحـت تغییـر شـکل های بـزرگ( قـرار گرفتـه باشـند. بدیـن 
منظـور، EN 1998 از دسـته بندی EN 1993 بـرای سـطح 
مقطع هـای مرتبـط بـا محدودیت هـای ضریب رفتـاری برای 
هـر رده ی شـکل پذیری اسـتفاده می کند، کـه در جدول 4.5 
 ،EN 1998 آمـده اسـت. بنابراین، براسـاس مقررات کنونـی
طراحـی لـرزه ای دیوارهـای مهارشـده بـا تسـمه های مـورب 
)دیوارهـای تمـام فـوالدی CFS( بـا در نظـر گرفتـن ایـن 
المـان هـا از مقاطـع فـوالدی رده 4 متعلق بـه DCL، امکان 

پذیـر می باشـد.
پوششـی  برشـی  دیوارهـای  لـرزه ای  طراحـی  مقابـل،  در 
)دیوارهـای CFS بـا الیـه پوششـی( توسـط قوانیـن کنونـی 
اروپـا پوشـش داده نمی شـود، و در نتیجـه حقیقتـاً شـکافی 
میـان قوانیـن اروپا و کاربـرد المان های CFS مهاربندی شـده 

پوششـی در نواحـی لرزه خیـز وجـود دارد. 
اسـتاندارد آمریـکای شـمالی بـرای طراحـی در مقابـل بـار 

جدول 4.5: الزامات در رده ی سطح مقطع المان های اتالفی بسته به رده ی شکل پذیری و ضریب رفتاری مرجع

رده ی سطح مقطع مورد نیازمقدار حد باال برای ضریب رفتاریرده ی شکل پذیریجنبه ی طراحی

DCLجنبه ی طراحی
کمتر از 1/5 تا 2

)مقدار توصیه شده = 1/5(
رده ی 1، 2 یا 3 برای ضریب 

رفتاری بزرگتر از 1/5
مفهوم )الف( رفتار سازه ای 

با شکل پذیری کم
DCM

ضریب رفتار کمتر از 4 که به نوع 
رده ی 1 یا 2سازه نیز بستگی دارد

مفهوم )ب( رفتار سازه ای با 
شکل پذیری زیاد

DCHرده ی 1تنها به نوع سازه بستگی دارد

EN 1998-1 تصویر 24.5: مبانی طراحی مطابق با استاندارد

EN 1998-1
فصــل 6

رده هاى شکل پذیرى ضرایب رفتارىمبانى طراحى

2 تا 1/5

q=f
نوع سازه اى و

q=f
(نوع سازه اى)

1DCL (کم)

2DCM (متوسط)

3DCH (زیاد)

(الف)
رفتار سازه اى

با شکل پذیرى کم
(اتالف کم)

(ب)
رفتار سازه اى

با شکل پذیرى زیاد
(اتالفى)

قوانین مشخص
براى ساختمان هاى

فوالدى

1 DCL: Ductility Class Low

2 DCM: Ductility Class Medium

3 DCH: Ductility Class High

q ≤ 

4q ≤ 
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 )AISI S2013( جانبـی قاب هـای فوالدی سـرد نـورد سـبک
 CFS بـا قاب بنـدی  بـرای طراحـی سـازه های  تنهـا مرجـع 
تحـت شـرایط لـرزه ای اسـت. هـم سیسـتم های مهارشـده با 
تسـمه و هم دیوارهای برشـی پوششـی در این اسـتاندارد در 
نظـر گرفتـه شـده اند. بطور ویـژه الزامات خاص بـرای طراحی 
لـرزه ای همچـون مقادیـر ضریـب رفتـاری، محدودیت هـای 
نسـبت ابعـادی، قواعـد طراحـی ظرفیتـی بـرای اعضـای ترد 

بـرای هـر دو سیسـتم فراهـم آمده اسـت. 
 )q( رفتار  ضریب  یا   ،)R( نیرو  کاهش  ضریب  تعیین  برای 
به  مقاوم  سیستم های  دسته  دو   AISI اروپا،  مقررات  مطابق 
زلزله را تعریف نمود. برای دسته ی اول، الزامات لرزه ای خاص 
)قواعد طراحی ظرفیت( نیاز نیست و سیستم مقاوم به زلزله 
در  است.  نشده  بیان  شکل پذیری  عملکرد  برای  خاص  بطور 
این مورد، در ایاالت متحده و مکزیک بایستی ضریب کاهش 
نیرو برابر یا کوچکتر از مقدار 3 در نظر گرفته شود، در عین 
برشی  دیوارهای  برای  مقدار  این  بایستی  کانادا،  در  حال 
پوششی برابر یا کوچکتر از 2، و برای دیوارهای مهارشده با 
دسته ی  برای  باشد.   1/6 مساوی  کوچکتر  مورب  تسمه های 

اعمال می شوند.  براساس ظرفیت  دوم، ضوابط روش طراحی 
در نتیجه برای این مورد، در ایاالت متحده و مکزیک، ضریب 
ساختمانی  نامه های  آیین  با  مطابق  می توان  را  نیرو  کاهش 
بزرگتر   )ASCE-07 آمریکا  قوانین  نمونه،  )برای  اجرا  قابل 
دیوارهای  برای  را  ضریب  این  مقدار  و  گرفت  نظر  در   3 از 
برشی پوششی با پنل های چوبی برابر با 6/5 و برای دیوارهای 
مهارشده با تسمه های مورب برابر با 4 منظور کرد. در کانادا، 
برای سیستم های طراحی شده براساس ظرفیت طراحی، یک 
ضریب R در گستره ی 2/6 تا 4/3 را می توان برای دیوارهای 
برشی پوششی بسته به نوع پنل الیه پوششی و یک R برابر با 
2/5 برای دیوارهای مهارشده با تسمه ی مورب در نظر گرفت.  
در مورد دیوارهای برشی، فرموالسیون خاصی برای محاسبه ی 
خیز دیوار و مقادیری برای مقاومت دیوار براساس نتایج تجربی 
فراهم شده است. این استاندارد الزاماتی برای طراحی لرزه ای 
شده اند،  ساخته   CFS قاب بندی  با  که  طبقات  دیافراگم های 
نیز ارائه می دهد. به عالوه، جهت تسهیل کاربرد و درک این 
و پیش زمینه ی  پژوهش ها  با  رابطه  تفسیر کاملی در  قوانین، 

استاندارد ارائه شده است.

4.5 ادبیات فنی پژوهش

1.4.5 کلیات
طـی دو دهـه ی اخیـر، مطالعـات نظری و تجربــی بسـیاری به 
بررســـی رفتــار پیچیـده ی سـازه های CFS پرداخته انــد تــا 
آییـن نامه هـای طراحی و مدل های محاسـباتی کنونـی را بهبود 
بخشـند. بطـور ویـژه، فعالیت هـای پژوهشـی انجام-گرفتـه در 
دانشـگاه ناپـل فدریکو II بـر رفتار لرزه ای سـازه هایی که بصورت 
درجـا در محـل پـروژه اجرا می گـردد، تمرکـز داشـته اند ]5.7[. 
هـم سـاختارهای با مهار ضربدری )X( و هم مهارشـده پوششـی 
مـورد بررسـی قـرار گرفتند. بطـور ویـژه، مدل هـای پیچیده که 
بـرای پیش بینـی رفتار دیـوار تحت بارهـای جانبی توسـعه داده 
شـده اند بـر پاسـخ کلـی تجربـی دیوارها و پاسـخ کلـی موضعی 
اتصـاالت )یعنـی اتصاالت فوالد بـه فوالد برای سـازه های با مهار 
ضربدری )X( و اتصاالت الیه پوششـی به فوالد برای سـاختارهای 
مهارشـده پوششـی( اسـتوارند. ضرایب رفتار برای هـر دو راه حل  
ارزیابی شـده، و روش هایی برای طراحی لرزه ای پیشـنهاد شـده 
اسـت. در  بخش هـای زیـر، مـروری بـر پژوهش هـای صـورت 
گرفتـه جهـت ارزیابی پاسـخ لـرزه ای کلـی سـاختمان های یک 
طبقـه )بخـش 2.4.5(، برای مدلسـازی دیوارهای برشـی )بخش 
3.4.5( و بـه منظـور ارائه ی روش های ساده شـده ی طراحی برای 
طراحـی لـرزه ای )بخش 4.4.5( ارائه شـده اسـت. ذکـر این نکته 
ضـروری اسـت که به دلیـل پیچیدگی و گسـتره ی این پژوهش، 
گنجانیـدن کامـل آن را در این کتاب دشـوار می سـازد. بنابراین، 
تنهـا دسـتاوردها و اهـداف عمـده ارائـه خواهنـد شـد، و جهـت 

کسـب اطالعات بیشـتر به بخـش منابع مراجعـه نمایید.
2.4.5 پاسخ لرزه ای کلی ساختمان ها

امـکان به کارگیـری المان هـای CFS در نواحـی لرزه خیـز و 
توسـعه ی روش هـا و معیارهـای طراحـی، موضـوع پروژه های 
 )PRIN 2003 و PRIN 2001( پیشـین پژوهـش ملی ایتالیـا
بـوده ]5.8[ و در میـان موضوعـات اصلـی بسـط داده شـده 
در شـبکه ی رلیوز دانشـگاه ایتالیـا )Reluis 2010-13( بوده 
اسـت. هـدف اصلـی ایـن پژوهش هـا، تعییـن پاسـخ لـرزه ای 
سـازه های درجـا بـا مهاربنـدی فلـزی )تسـمه( یـا مهاربندی 
پوششـی بـود. در هـر دو مـورد، مهم تریـن مسـائل عملکـرد 

لـرزه ای مـورد ارزیابـی قـرار گرفته اند.

)X( ساختمان های با مهاربندی ضربدری
بــه منظــور بررســی گســتره ی وســیعی از گزینه هــای احتمالی 
CFS بــرای ســاختمان های کــم ارتفــاع، ســه ســاختمان واقــع 
در نواحــی لــرزه ای مختلــف طراحــی شــدند. هرکــدام از آنهــا 
ــر و  ــاد 12/2 در 18/1 مت ــا ابع ــتطیلی ب ــی مس دارای طرح
ــک  ــات اســت. ســاختمان های ی ــن طبق ــری بی ــاع 3 مت ارتف
ــدام  ــر ک ــرای ه ــدند، و ب ــه طراحــی ش ــه طبق ــا س ــه ت طبق
از آنهــا سیســتم اصلــی مقــاوم جانبــی تعریــف شــد. تصویــر 
ــورد  ــه م ــن س ــرای ای ــا ب ــماتیک و نم ــای ش 25.5 پالن ه
ــان  ــی را نش ــاوم جانب ــای مق ــی از دیواره ــا نمایش ــراه ب هم
ــد دار  ــت بن ــای پش ــورد، دیواره ــه م ــر س ــد. در ه می ده
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ــا تســمه CFS هســتند کــه براســاس روش هــای  مهارشــده ب
ــدند ]5.4[.  ــی ش ــکل پذیر طراح ــی و ش ــی خط طراح

بنابرایـن، سـه پیکربنـدی بـرای دیـوار به شـکل زیـر تعریف 
شـد: دیوارهای سـبک کشسـان WLE(1(، سـبک شکل پذیر 
)اسـتهالکی کمWLD(3 )( و سـنگین شـکل پذیر )استهالکی 
 WLE تصویـر 26.5(. بطـور ویـژه، نـوع( )WHD(2 )سـنگین
معـرف سیسـتم مقـاوم بـه نیـروی لـرزه ای سـاختمان یـک 
طبقـه در ناحیـه ی لـرزه ای کم تا متوسـط اسـت کـه در آن 
تمامـی اجـزای دیوارهـا مطابق بـا یک روش خطـی طراحی 
شـده اند. نـوع WLD معـرف سیسـتم مقاومت جانبـی همان 
سـاختمان )سـاختمان یـک طبقـه در ناحیـه ی لـرزه ای کم 
تا متوسـط( اسـت امـا روش طراحـی ظرفیتـی در آن دنبال 

مقاومـت  سیسـتم  معـرف   WHD دیـوار  نهایتـاً  می شـود. 
لـرزه ای  ناحیـه ی  در  طبقـه  سـه  سـاختمان  یـک  جانبـی 
شدید-متوسـط اسـت )تصویـر 27.5(. طراحـی ظرفیتـی به 
شـیوه ای اسـتفاده شـد کـه عملکـرد شـکل پذیر بـا ترویـج 
کارایـی مهاربنـدی و مقاومـت مـازاد سـایر اجـزای دیـوار 
اتصـال  ورق هـای  قائـم،  بندهـای  پشـت  افقـی،  )تیرهـای 
مهاربنـد و مهارهـای پایـه( تضمین شـود. جـدول 5.5 ابعاد 
اسـمی طراحـی و خـواص مصالـح اجـزای دیـوار را نشـان 
می دهـد، جـدول 6.5 نیـز سیسـتم های استفاده شـده بـرای 

اتصـاالت را نشـان می دهـد. 
پاسـخ جانبـی ایـن سیسـتم ها با آزمایـش کـردن هرکدام از 
سـه پیکربندی انتخاب شـده توسـط دو آزمایـش یکنواخت و 

)WLE( دیوارهای کشسان سبک )الف)WLD( دیوار سبک شکل پذیر )ب)WHD( دیوار سنگین شکل پذیر )ج

تصویر 26.5: ترسیمات شماتیک سه پیکربندی برای دیوارها

1 Elastic Light Wall 2 Dissipative Light Wall 3 Dissipative Heavy Wall

تصویر 25.5: پالن و ارزیابی سه مطالعه ی موردی با تأکید بر سیستم های مقاوم برای دیوارها

ساختمان یک طبقه
در ناحیه لرزه اى که تا متوسط

WLDطراى شکل پذیر

ساختمان سه طبقه
در ناحیه لرزه اى متوسط
WHDطراى شکل پذیر
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تصویر 27.5: نمای کلی WHD و جزئیات ُکنج

جدول 5.5: خواص مصالح و ابعاد اسمی طراحی اجزای دیوارهای آزمایش شده

WLEWLDWHD

مقطع
)میلی متر(

گرید 
)رده(

مقطع
)میلی متر(

گرید 
)رده(

مقطع
)میلی متر(

گرید 
)رده(

C150x50x20x1.5aS350C150x50x20x1.5aS350C150x50x20x3.0aS350پشت بندهای قائم

U153x50x1.5bS350U153x50x1.5bS350U153x50x1.5bS350تیرهای افقی

90x1.5cS35070x2.0cS235140x2.0cS235تسمه های مورب

270x270x1.5dS350290x290x1.5dS350365x365x1.5dS350ورق اتصال مهاربند

C150x50x20x1.5aS350C150x50x20x1.5aS350C150x50x20x3.0aS350تیرهای افقی تقویتی

C150x50x20x1.5aS350C150x50x20x1.5aS350C150x50x20x3.0aS350المان های مهارکننده

50x1.5cS35050x1.5cS35050x1.5cS350تسمه های تخت

a مقطع C: عمق جان استاد )بیرون تا بیرون( × اندازه ی بال )بیرون تا بیرون( × اندازه ی لب )بیرون تا بیرون( × ضخامت

b مقطع U: عمق جان رانر )بیرون تا بیرون( × اندازه ی بال )بیرون تا بیرون( × ضخامت

c عرض × ضخامت

d ارتفاع × عرض × ضخامت

جدول 6.5: سیستم های مورد استفاده جهت اتصال

WLEWLDWHD

AB 04 63 040CI 01 48 016AB 04 63 040پیچ ها

پیچ و مهره M8 رده 8/8 با فواصل 300 میلی متری از مرکزمهار های برشی
پیچ و مهره M16 رده 8/8 شماره 4مهارهای پایه به اتصاالت پشت بندهای قائم

میله های پیچی M24 رده 8/8مهارهای پایه به اتصاالت تیرهای فوالدی
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WLE-M1 الف( شکستگی مقطع خالص برایWHD-M1 ب( تسلیم شدن مهاربند جانبی

تصویر 28.5: مکانیزم فروپاشی )گسیختگی( برای آزمایش های یکطرفه

تصویر 29.5: مکانیزم های ثبت شده برای فروپاشی در آزمایش های چرخه ای: گسیختگی سطح مقطع خالص

WLE-C1 )الفWLD-C1 )بWHD-C1 )ج

تصویر 30.5: منحنـی های بار بر حسب جابجایی؛ مقایسه ای 
آزمایش  و   WLD-M1 در  یـک  طـرفه  آزمایـش  مـیـان 

WLD-C2 چرخه ای در

دو آزمایـش چرخـه ای بـرای نمونه های دیـوار مقیاس کامل، 
مورد بررسـی قـرار گرفت ]5.9[.

پاسخ های تجربـی ثبت شده با پیش بینی های نظری به لحاظ 
مقاومت و سختی و نیز به لحاظ حاالت گسیختگی همخـوانی 
 WLE داشـت. در آزمایـش هـای یک طـرفه، پیکربنـدی هـای
و  گسیختگی  دچار  مورب  تسمه های  کششی  گسیختگی  با 
فروریزش شد )تصویر 28.5 الف(، در حالیکه عملکرد نهایی 
نمونه های WLD و WHD تا حد تغییر مکان حداکثر جک ها 
در آزمایش در حالی که مهارها جاری شده بودند پیش رفت 
و دیوارها گسیخته نشدند )تصویر 28.5 ب(. در آزمایش های 
برای  مورب  تسمه های  چرخه ای، گسیختگی کششی خالص 
تمامی نمونه ها، به جز نمونه ی دیوار WHD مشاهده شد، که 

مهاربندها در چرخه فشاری جاری شدند )تصویر 29.5(.
چرخه ای  و  طرفه  یک  آزمایش های  نتایج  میان  مقایسه ی 
نشان داد که مقادیر متوسط سختی و مقاومت برشی تجربی 



163

تصویر 31.5: پالن معماری مطالعه ی موردی

اتاق نشیمن آشپزخانه سرویس

هال

ناهارخورى ورودى

جدول 7.5: خواص مواد و ابعاد اسمی طراحی اجزای دیوارهای آزمایش شده

CFS سازه های
کفدیوار

گرید فوالدمقطع )میلی متر(گرید فوالدمقطع )میلی متر(
C100x50x10x1.0aS350 GD+ZC260x40x10x1.5S350 GD+Zپشت بندهای قائم

U103x40x1.0bS350 GD+ZC263x40x1.0S350 GD+Zتیرهای افقی

C263x40x1.0S350 GD+Zسخت کننده های باربر

الیه ) صفحات( پوششی
کفدیوار
ابعاد )میلی متر(نوعابعاد )میلی متر(نوع

OSB/3 Kronoply-31250x2500x9.0OSB/3 Kronoply-31250x2500x18.0بیرونی

1250x2500x12.5صفحات گچیداخلی

ثبت شده تحت بارهای یکنواخت از همین مقادیر ثبت شده 
در آزمایش های چرخه ای، کمتر است )تصویر 30.5(.

مهاربندی پوششی
پاسـخ کلـی سـازه های CFS مهارشـده پوششـی بـا آزمایـش 
کـردن دو سـاختار فرعـی مـورد بررسـی قرار گرفت، سـازه ی 
اول اینگونـه بود: خانـه ی مسـکونی یـک طبقـه ، ابعـاد پالن 
7 در 11 متـر و ارتفـاع کل 6 متـر )یـک طبقـه بـه اضافـه ی 
بـام شـیروانی، تصویـر 31.5(. فرضیـات ابعاد اصلـی و بارهای 
واحد سـازه در جدول 7.5 نشـان داده شـده اسـت. این سازه، 
از نـوع اجـرای درجـا بـود و در آن هـر دو دیافراگـم افقـی 
)سـقف و طبقـات( و عمـودی، پروفیل هـای CFS بـه همـراه 
الیـه پوششـی سـازه ای بودنـد. دو نمونـه ی مقیـاس کامـل 
]5.10[ متشـکل از شـالوده )پـی(، دو دیـوار و یـک سـقف 

) تصویـر 32.5( بـه عنـوان نمونـه ی خوبـی از سیسـتم های 
تصویر 32.5: نمایی از نمونه ی آزمایش شدهمقاومـت جانبـی معمولـی سـازه خانـه مـورد بررسـی قـرار 



164

جدول 8.5: اتصاالت استفاده شده در سیستم ها

نوعاتصاالت
پیچ های خودکار 13×4/2 با سر فلزی اصالح شدهسازه به سازه

الیه پوششی متصل به پشت بندهای 
قائم )استادها(

OSB به پشت بندهای قائم: پیچ های 25×3/5 میلی متر با فاصله ی 150 میلی متری 
در امتداد لبه ی ورقه و با فواصل 300 میلی متری بر روی تیرهای داخلی

صفحات گچی به پشت بندهای قائم: پیچ های 25×4/5 میلی متر با فاصله ی 150 
میلی متری در امتداد لبه ی ورقه و با فواصل 300 میلی متری بر روی تیرهای داخلی

پیچ های 32×4/2 میلی متری با فواصل 150 میلی متر در امتداد لبه ی ورقه ها و روکش به تیرچه ها
فواصل 200 میلی متر بر روی تیرهای داخلی

پیچ های M8 با فواصل 100 میلی متر از مرکزمهار های برشی
پیچ های M6 رده ی 5/6مهارهای پایه

رول پالگ های شیمیایی به همراه پیچ های M20 رده ی 8/8مهار های پایه به فونداسیون تیرهای بتنی

ب( تغییر شکل یافتهالف( بدون تغییر شکل

تصویر 33.5: نمونه ی دیوار

1 بار وارد بر صفحه ی یک مجموعه، به طوری که یک قطر آن را طویل و قطر دیگر آن را کوتاه می کند )م.(.

گرفتنـد. پروفیـل جهت دسـتیابی به پاسـخ االسـتیک خطی 
بـرای بارهـای لـرزه ای طراحی شـدند.

بـه  صفحـات  اتصـاالت  )المان هـا،  سـازه  اجـزای  تمامـی 
زیرسـازی و اتصـاالت بـه جـز اتصـاالت، اتصـاالت صفحـات 
بـه زیرسـازی، جـدول 8.5 را ببینیـد( مطابـق بـا معیارهـای 
طراحـی براسـاس ظرفیـت و بـا هدف بهبـود مقاومت برشـی 
اتصـاالت الیـه پوششـی به قـاب زیرسـازی، طراحی شـده اند. 
دو نـوع بـار در ایـن آزمـون اسـتفاده شـد: بارهای ثقلـی و 
بارهـای قفسـه بندی1. بـار ثقلـی کل 45 کیلونیوتنـی بر کف 
نمونـه اعمـال شـد. بارهـای جانبـی بـا اسـتفاده از دو محرک 
کـه توسـط یک سیسـتم دارای قابلیـت توزیـع یکنواخت بار، 
بـه کـف متصـل شـده بودنـد، بـه پنل های کـف اعمال شـد. 
دسـتگاه های انجـام آزمایـش ایـن امـکان را فراهـم مـی آورد 
کـه پنل هـای افقـی کـف، بارهـا را بـه دیوارهـای عمـودی 

انتقـال دهنـد، ایـن اقـدام تا زمـان گسـیختگی اتصـاالت تیر 
بـه ورقـه ی عمـودی مـورد بررسـی قـرار گرفت. 

واکنش هـای ثبت شـده بـا پیش بینی هـای تجربی هـم به لحاظ 
مقاومـت و هـم سـختی و نیـز بـه لحـاظ حـاالت گسـیختگی، 
همخوانـی داشـت. بطـور ویـژه، کمانـش تیرهـا و تغییر شـکل 
اتصـاالت بیـن تیرچه هـا و کف، آخریـن عاملی بود کـه به دلیل 
گسـیختگی میـان سـازه ها و الیـه پوششـی، مشـاهده گردیـد 
)تصویـر 33.5(. بـه عـالوه، رفتار مناسـب مهار های کششــی و 
برشـی نیز ثبت شـد. تصویر 34.5 مقایسـه ای میان پاسـخ های 

یکنواخـت و چرخـه ای نمونـه را نشـان می دهد.
ظرفیـت  آنکـه  از  پـس  لـرزه ای،  عملکـرد  ارزیابـی  جهـت 
لـرزه ای توسـط آزمایش تجربی تعیین شـد، نیازهـای مربوط 
بـه لحـاظ تغییرشـکل مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد ]5.11[. 
لـرزه ای، یـک پژوهـش نظـری  نیـاز  بـه منظـور مطالعـه ی 
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تصویر 34.5: منحنی برش بر حسب جابجایی
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عکـس العـمل یکنواخـت

و کالیبـره کـردن  زیـر صـورت گرفت: تعریـف  در مراحـل 
مدلـی کـه توانایـی نشـان دادن رفتار هیسـترتیک را داشـته 
باشـد؛ تحلیـل لـرزه ای دینامیکـی غیرخطـی دیوارهـا تحـت 
مجموعـه ای از شتاب نگاشـت هایی کـه بـه خوبـی مشـخص 
شـده اند؛ طراحـی پروتکل هـای تکمیلـی بـرای آزمایش هـای 

چرخـه ای.
نتایـج بـه دسـت آمـده از فاز تجربـی و عددی امکان مقایسـه ی 
ظرفیـت و نیـاز را تحـت شـرایط نسـبتا دقیـق فراهم مـی آورد. 
مقایسـه نشـان می دهـد زمانیکـه سیسـتم های CFS بـه خوبی 
طراحی شـوند، پاسـخ لرزه ای بسـیار مناسـبی را ارائه می دهند. 
زلزله هـای  تحـت  خطـی  االسـتیکی  رفتـار  سیسـتم ها  ایـن 
طراحی شـده )زلزله هایی با دوره ی بازگشـت 475 سـال( از خود 
نشـان دادنـد؛ ایـن سیسـتم شـکل پذیری کافی )بـرای مقاومت 
مـازاد( را فراهـم می آورد  به نحوی که سـطح مناسـبی از ایمنی 
)آسـیب های محـدود( در وقایـع شـدیدتر )زلزله هایی بـا دوره ی 

بازگشـت 475 سـال( تضمین شـود.

3.4.5 رفتار موضعی اتصاالت و اجزای دیوار
مطالعــات انجــام شــده در رابطــه بــا رفتــار کلــی ســازه های 
CFS نشــان می دهــد کــه پاســخ جانبــی کلــی ســازه 
ــده  ــرا ش ــروژه اج ــا در پ ــورت درج ــه بص ــور ک ــای مذک ه
باشــد شــدیداً بــا رفتــار موضعــی اتصــاالت و اجــزای دیــوار 
در ارتبــاط اســت. بنابرایــن برخــی تالش هــای جهــت 
ــرای  ــم ب ــال ه ــتم های اتص ــی سیس ــخ موضع ــی پاس بررس
ــا  ــدی ب ــم مهاربن ــدری )X( و ه ــدی ضرب ــای مهاربن گزینه ه

ــت. ــام گرف ــی( انج ــدی پوشش ــش )مهاربن روک
)X( ساختمان های با مهاربندی ضربدری

پاسـخ کلی جانبـی سـاختار دیوارهـای دارای مهاربندی تمام 
فلـزی بـا تسـمه از نـوع CFS و رفتـار موضعـی اجـزای آن 
ارتبـاط تنگاتنگـی بـا هم دارنـد. از آنجا که رفتـار این دیوارها 
تحـت تأثیـر طراحـی اتصـاالت قاب به تسـمه قـرار می گیرد، 
آزمایش هـای برشـی روی نمونه هـای اتصـال، پیوندهایـی را 
بیـن ورق های اتصـال و مهاربندی تسـمه ای که انجـام گرفته 
بـود، تولیـد مـی کننـد. رفتـار اتصـاالت استفاده شـده بـرای 
سـه پیکربنـدی انتخاب شـده ی دیـوار )نمونه هایـی با اسـامی 
 WLE، بـه ترتیـب متناظـر بـا CHD-1 و CLE-1، CLD-1
بـه  قـرار گرفتنـد ]5.10[.  بررسـی  WHD( مـورد  و   WLD
عـالوه، سـه نمونـه اتصـال دیگـر کـه طرح  بندی هـای پیچـی 
متفاوتـی داشـتند، آزمایش شـدند. نمونه هـای تکمیلی معرف 
سـه جانمایـی هندسـی پیـچ جایگزیـن بـرای پیکربندی های 
 CLD-2، آنهـا  اسـامی  WHD هسـتند.  و   WLD دیوارهـای 
اسـت   CHD-2، CHD-3، CHD-4 و   CLD-3، CLD-4
)تصویـر 35.5(، کـه مربـوط بـه پیکربندی هـای بـه دسـت 
 CLD-1 آمـده بـا تغییر دادن موقعیـت پیچ ها برای نمونه هـای

و CHD-1 هسـتند.
نتایـج تجربی نشـان می دهد کـه نمونه های معـرف دیوارهای 
WHD، پاسـخ بهتـری بـه لحـاظ مقاومـت و سـختی از خـود 
نشـان می دهنـد. مقادیـر بـار گسـیختگی متوسـط دیوارهای 
WHD تقریبـاً دو برابر مقادیر به دسـت آمـده برای نمونه های 
)تصویـر 36.5(.  WLD می باشـد  و   WLE معـرف دیوارهـای 
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تصویر 36.5: منحنی های بار )F( بر حسب جابجایی )d( برای  
CHD-1 و CLD-1، CLE-1

تصویر 37.5: منحنی های بار )F( بر حسب جابجایی )d( برای  
CLD-4 و CLD-3، CLD-2، CLD-1

.CHD-1 ،CHD-2 ،CHD-3 ،CHD-4:وWHD تصویر 35.5: نمونه های آزمایش اتصاالت معرف دیوارهای

بـرای جانمایی هـای  اتصـاالت  ارزیابـی پاسـخ  بـا  در رابطـه 
تأثیـر  پیکربندی هـا  ایـن   ،)37.5 )تصویـر  پیچ هـا  مختلـف 
قابـل مالحظـه ای بـه لحـاظ مقاومـت و سـختی ندارنـد، امـا 
پیکربندی هـای CLD-1 و CHD-1 قابلیت های تغییرشـکلی 
باالتـری دارند. برای تمامـی آزمایش ها، مکانیزم گسـیختگی، 
کج شـدن پیچ هـا همـراه با شکسـتگی مقطع خالص تسـمه ها 

درنظـر گرفته شـده اسـت )تصویـر 38.5(. 

مهاربندی پوششی
در خصــوص دیوارهــا بــا مهاربنــدی پوششــی کــه ســازه های 

ــده  ــاخته ش ــده CFS س ــورد ش ــرد ن ــای س آن از پروفیل ه
اســت، پاســخ جانبــی کلــی عمدتــاً بــه پاســخ برشــی 
اتصال دهنده هــای بیــن قــاب CFS و صفحــات پوششــی 
ــتگی  ــازی( بس ــه زیرس ــی ب ــه پوشش ــای الی )اتصال دهنده ه
دارد. بنابرایــن، یــک برنامــه ی آزمایشــی بــرای ارزیابــی 
رفتــار برشــی اتصــاالت صفحــات پوششــی ســاماندهی  شــده 
و در دو مرحلــه انجــام گرفــت ]5.12، 5.13، 5.14[: در 
ــوب  ــوالدی و چ ــازه های ف ــن س ــاالت بی ــت، اتص ــاز نخس ف
ــده و در  ــش ش ــی )GWB( آزمای ــات گچ ــا صفح )OSB( ی
ــه  ــات پای ــازه ها و صفح ــن س ــای بی ــاز دوم اتصال دهنده ه ف

An1 = An2

An1 (mm2( = 230

An2 (mm2( = 230

An1/An2 = 1.03

An1 >An2

An1 (mm2( = 230

An2 (mm2( = 230

An1/An2 = 1.00

An1 < An2

An1 (mm2( = 230

An2 (mm2( = 238

An1/An2 = 0.97

چیدمان
پیچ ها بصورت هم تراز

An (mm2( = 230
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CLE-1، CLD-1و CHD-1 تصویر 38.5: حاالت گسیختگی برای نمونه های

پروفیل T فوالدى فوقاتىپیچ هاى فوقانى

پروفیل هاى C منفرد
CFS از نوع

ورقه هاى فوالدى فوقاتى

پیچ هاى فوقاتى
(اتصاالت آزمایش)

پیچ هاى پایینى

C پروفیل هاى
جفت شده پشت به پشت

پیچ هاى پایین (اتصاالت
با اندازه بسیار زیاد)

الیه (صفحات) پوششى

ورقه فوالدى پایین

پروفیل T فوالدى پایین

ب( نمونهالف( چیدمان تست

تصویر 39.5: آزمایش برشی بر روی اتصاالت روکش به قاب

ــدند.  ــش ش ــیمانی )CP( آزمای س
اهداف این آزمایش به شرح زیر بود:

مقایسـه ی پاسـخ انواع مختلف صفحات پوششی )صفحات  ●
چوبی، گچی و سـیمانی(

بررسی اثر فاصله ی لبه ی بارگذاری شده ●

ارزیابی اثر پروتکل های مختلف بارگذاری چرخه ای ●
مطالعه ی رفتار صفحات پوششی )تنها برای صفحات چوبی( ●
ارزیابی ظرفیت بارگذاری ●

ــه ی )تصویــر 39.5( دســته بندی  شــده  در مجمــوع 94 نمون
ــرار  ــون و بررســی ق ــورد آزم ــا 4 م ــای 2، 3 ی در مجموعه ه



168

گرفتنــد.
براسـاس نتایـج آزمایش )تصویـر 41.5(، نوع الیه پوششـی از 
نظـر مصالح اثـر قابل مالحظه ای بـر رفتار اتصال برشـی دارند. 
بطـور خـاص، در هـر مـورد مربوط بـه آزمایش هـای یکنواخت 
 GWB ،بزرگ تریـن مقادیر سـختی را داشـت CP ،و چرخـه ای
مقاومـت   OSB داد،  نشـان  خـود  از  بیشـتری  شـکل پذیری 
باالتـر و جـذب انـرژی بیشـتر را داشـت. در خصـوص صفحات 
OSB، اتصـاالت بارگذاری شـده ی عمـود بـر الیـاف، مقاومـت، 
شـکل پذیری و سـختی کمتـری را در مقایسـه بـا بارگـذاری 
مـوازی بـا الیـاف از خـود نشـان می دهنـد، در حالیکـه انـرژی 
جذب شـده بـرای هـر دو مـورد تقریبـاً یکسـان اسـت. افـزون 
برایـن، افزایـش فاصلـه ی اتصال لبـه ی بارگذاری شـده )تصویر 
40.5( موجـب افزایـش مقاومـت و انـرژی جذب شـده بـا یـک 

تغییـر تقریبـاً خطی می شـود. 

4.4.5 ارزیابی ضریب رفتار
می دانیـم کـه رفتـار لـرزه ای سـازه های عمومـی را می تـوان 
بـه وسـیله ی یـک تحلیـل خطی یـا غیرخطـی ارزیابـی نمود. 
زمانیکـه یک روش خطی اسـتفاده می شـود، رفتار شـکل پذیر 
)اسـتهالکی( یـک سـازه از طریق ضریب رفتـار )q( که نیروی 
لـرزه ای طراحـی را بـه شـکل تابعـی از سـطوح شـکل پذیری 
و اضافـه مقاومـت مـورد انتظـار، کاهـش می دهـد، ارزیابـی 
می شـود. بـه عبـارت دیگـر، ضریب رفتـار بیانگـر ظرفیت یک 
سـازه در اتـالف انـرژی از طریـق رفتـار غیرخطـی و حفظ بقا 
حتـی در زلزله هـای شـدید بـدون فروریختگـی اسـت. بطـور 
ویـژه، ضریـب رفتـار لـرزه ای q توسـط EN 1998 بـه عنوان 
ضریبـی تعریـف می شـود کـه از آن جهـت کاهـش نیـروی به 
دسـت آمـده از تحلیـل خطـی، بـه منظـور درج پاسـخ غیـر 
خطی مصالح، سیسـتم سـازه ها و روش های طراحی، اسـتفاده 
می شـود. از سـوی دیگـر، زمانیکه یک تحلیـل غیرخطی مورد 
اسـتفاده قرار گیرد، بایسـتی پاسـخ غیرخطی سـازه مستقیماً 

بـودن  غیرخطـی  کـه  سـازه ای  تحلیـل  و  مدل هـا  توسـط 
مکانیکـی و هندسـی را نیـز شـامل می شـود، در نظـر گرفتـه 

شود.
بـا وجود محدودیت هـای روش خطی )عمدتـاً در اثر تقریب ها 
در ارزیابـی q(، مزایـای غیرقابـل انـکاری در انجـام تحلیـل 
خطـی وجـود دارد کـه ایـن روش را بـه یکـی از اصلی تریـن 
روش هـای مـورد اسـتفاده در طراحـی لـرزه ای بدل می سـازد. 
بنابرایـن، پژوهش گسـترده ای جهـت ارزیابی ضرایـب رفتاری 
برای سـازه ی تمام فوالدی و مهاربندی شـده پوششـی صورت 
پذیرفـت و نتایـج بـا مقادیر ارائه  شـده توسـط قوانیـن لرزه ای 

جاری مقایسـه شـد. 

)X( ساختمان های دارای مهاربندی ضربدری
براسـاس نتایـج آزمایش هـای یکطرفه و چرخـه ای انجام گرفته 
بـر دیـوار، ضرایـب رفتـاری بـرای تمامـی سیسـتم های دیوار 
دارای مهاربنـدی ضربـدری X مـورد بررسـی، ارزیابـی شـده 
و سـپس بـا مـواردی کـه توسـط AISI S213 ارائـه شـده اند، 
مقایسـه شـدند. ضریب رفتاری همانگونه کـه در ]5.15[ آمده 

 OSB، صفحات  برای  جابجایی   - نیرو  41.5: منحنی  تصویر 
GWB و CP برای فواصل لبه ی برابر با 15 میلی متر

ب( فاصله کافی لبه )15 تا20 میلی متر(الف( شکستگی لبه روکشی: فاصله ناکافی لبه )10 میلی متر(

CP تصویر 40.5: تأثیر فاصله ی اتصال لبه ی بارگذاری برای صفحات سیمانی
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Rd )شـکل پذیری( و 
اسـت، بـه عنـوان حاصل ضـرب ضرایـب 

Ro )اضافـه مقاومـت( تعریـف شـده اسـت. بطور ویـژه، ضریب 
Rd را می توان به شـکل 

اصـالح نیـروی مرتبط با شـکل پذیری 
زیـر محاسـبه کرد:

  max

y

d
d

µ 2و= 1dR µ= −

dy بـه ترتیب بیشـینه و حد 
dmax و 

در اینجـا μ شـکل پذیری، 
متعـارف رفتـار خطـی جابجایـی وجـه فوقانی دیوار هسـتند. 
dmax را می تـوان بـه عنـوان جابجایـی مرتبـط بـا 

جابجایـی 
یـک تغییـر مـکان جانبـی بین طبقاتـی 2 درصـدی فـرض 
نمـود. حـد 2 درصـدی براسـاس FEMA 356و]5.16[ بـرای 
سـازه های مهاربندی شـده ی سـنتی در حالـت حدی آسـتانه 
فروریـزش تعیین شـده اسـت. ضریـب اصالح نیـروی مرتبط 
فرموالسـیون  طریـق  از  می تـوان  را   Ro

مقاومـت  اضافـه  بـا 
ارائه شـده توسـط میشـل و همـکاران ]5.17[ ارزیابـی کرد: 

. . .o sd yield shR R R R RΦ=

Rsd معـرف اضافـه مقاومـت ناشـی از انتخـاب  
کـه در اینجـا 

RΦ بـرای اختـالف میـان مقاومت 
المان هـای سـازه ای اسـت؛ 

Ryield اختـالف 
تسـلیم اسـمی و طراحـی اسـتفاده می شـود؛ 

میـان مقاومـت تسـلیم اسـمی و عملـی )متوسـط( را نشـان 
Rsh بـرای سخت شـدن کرنشـی مصالـح کاربـرد دارد.

داده و 
جـداول 9.5 و 10.5 مقادیـر ضرایـب رفتـاری به دسـت آمده 
از نتایـج تجربـی را نشـان می دهنـد. ایـن جدول هـا نشـان 
خطـی  االسـتیک  دیوارهـای  خصـوص  در  کـه  می دهنـد 
)جـدول 9.5( مقادیـر ضریـب رفتـاری پیشهادشـده توسـط 
متـداول  ساخت وسـازهای  دسـته بندی  بـرای   AISI S213
)q=1.6( همیشه از مقدار متناظر که بطــور تقریبی حاصــل 
می شـود )q=2.0-2.2( کمتـر اسـت. تـا آنجاکه بـه دیوارهای 
می شـود،  مربـوط   )10.5 )جـدول  شـکل پذیر  طراحـی  بـا 
مقـدار ارائه شـده توسـط AISI S213 مربـوط بـه دیوارهـای 
حـد   )q=2.5( محـدود  شـکل پذیری  بـا  مهاربندی شـده 
کمتـری از ضرایـب رفتـاری حاصلـه )q=3.0-4.3( را نشـان 

می دهنـد.

مهاربندی پوششی
براسـاس نتایج پژوهش های پیشـین در رابطه با سیسـتم های 
CFS مهاربندی شـده بـا الیـه پوششـی، یـک مـدل سـازه ای 
بـرای دیوارهـای CFS مهاربنـدی پوششـی ارائه شـده اسـت 

جدول 9.5: ضریب رفتاری برای دیوارهای با طراحی االستیک

RdRoqآزمایــش

WLE-M11/741/12/00
WLE-M21/741/172/04
WLE-C11/801/212/19
WLE-C21/731/202/08

جدول 10.5: ضریب رفتاری برای دیوارهای با طراحی شکل پذیر

RdRoqآزمایــش

WLD-M12/61/43/7
WLD-M22/71/43/9
WLD-C12/61/53/9
WLD-C22/91/54/3

WHD-M12/31/43/1
WHD-M22/21/43/1
WHD-C12/31/53/4

WHD-C22/51/43/6 )کششی)
WHD-C22/41/43/4 )فشاری)
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کلـی  پاسـخ  تعریـف  توانایـی  مـدل  ایـن   .]5.18-5.19[

چرخـه ای دیوارهـای CFS مهاربنـدی پوششـی را بـر اسـاس 
پاسـخ یکطرفـه پیچ های میان الیه پوششـی و قاب زیرسـازی 
داراسـت. مقایسـه ی میـان عکس العمـل تجربـی چرخـه ای و 
پاسـخ لـرزه ای کـه از ایـن مـدل سـازه ای بـه دسـت می آیـد، 
نتایـج رضایت بخشـی را هـم در قالـب پاسـخ چرخـه ای و هم 

انـرژی اتالفـی فراهم مـی آورد )تصویـر 42.5(. 
پـس از آنکـه مـدل سـازه ای چرخـه ای کالیبـره شـد، ضرایب 
رفتـاری توسـط یـک مطالعـه ی پارامتری گسـترده بـه صورت 
پیکربنـدی   72 ویـژه،  بطـور  می شـوند.  محاسـبه  عـددی 
مختلـف بـرای دیـوار مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. تمام 
معمولـی   CFS قاب هـای  از  نظـر گرفته شـده  در  دیوارهـای 
بـا تیرهـای مقطـع ناودانـی لبـه دار)C شـکل( بـا فواصل 600 
میلی متـر1 و الیه پوششـی ایجاد  شـده از صفحـات روکش دار 
گچـی در هـر طـرف )G+G( یـا صفحه گچـی در یک طرف 
و صفحـات OSB در طـرف دیگـر )G+O(و2سـاخته شـدند. 
همانگونـه کـه جـدول 11.5 نشـان می دهـد، هندسـه ی دیوار 
)ارتفـاع و طـول(، نـوع المان هـای CFS، نـوع الیـه پوششـی، 
نـوع پیچ هـا و فاصلـه ی آنهـا تغییـر داده شـد. بـرای تمامـی 
پیکربنـدی دیـوار کـه با ترکیـب نمودن ایـن پارامترهـا ایجاد 
می شـوند، ضخامـت پشـت بندهـای قائـم و نـوع مهـار پایـه 
انتخـاب شـد، بـه نحـوی کـه گسـیختگی اتصال دهنده هـای 

صفحـات پوششـی، افزایـش یابـد )روش طراحـی ظرفیـت(.
سـاختمان های یـک طبقـه کـه در آنهـا کف هـا و دیوارهـا بـا 
بـا صفحـات روکشـی سـازه ای اجـرا  قاب بنـدی CFS همـراه 
شـده اند، بـه عنـوان مطالعـه ی مـوردی در نظـر گرفته شـدند. 
بـه منظـور بررسـی تعـداد بیشـتری از گزینه هـا، یـک سـازه ی 
شـماتیک بـا طول متغیـر دیوارها )L( بیـن 3 و 7 متـر و دیوار 
مقـاوم بـا طولـی )l( در گسـتره ی 0.4L و 0.7L مدنظـر اسـت 
)تصویـر 43.5(. وزن واحـد نیـز از 0/4 تـا 1/5 کیلونیوتـن بـر 

مترمربـع و از 0/3 تـا 1/2 کیلونیوتن بـر مترمربع به ترتیب برای 
کف هـا و دیوارهـای در نظـر گرفتـه شـده اسـت. افزون بـر این، 
سـاختمان بـا و بـدون اتاق زیرشـیروانی نیـز مدنظر می باشـد.

ارزیابـی ضریـب رفتـار ]5.20-5.19[ بـا انجـام تعـداد بسـیار 
زیـادی تحلیل هـای دینامیکـی غیرخطـی )حـدود 500 هـزار( 
حاصـل شـد، در ایـن تحلیل هـا 21 مـورد از سـوابق لـرزه ای 
مختلـف اروپـا بـرای هـر مطالعـه ی مـوردی در نظـر گرفتـه 
شـد. تفسـیر نتایج ایـن مطالعه ی لـرزه ای پارامتری گسـترده 
نشـان داد کـه مقـدار معقول ضریـب رفتار برای سیسـتم های 
نشـان   12.5 جـدول  کـه  )همانگونـه  تحلیل شـده  سـازه ای 

می دهـد( در حـدود 3 اسـت.

5.4.5 روش ها و دستورالعمل های طراحی لرزه ای
پس از آنکه رفتارموضعی و کلی سیستم های CFS ارزیابی شد 
و ضرایب رفتار هم برای سازه ی مهاربندی شده ی ضربدری )X( و 
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الـف( پاسـخ کلی در قالـب نیروی افقی بر حسـب جابجایی 
اندازه گیری شـده در وجـه فوقانی دیوار

ب( عکس العمل دیوار در قالب انرژی اتالفی

تصویر 42.5: نتایج در قالب عکس العمل چرخه ای و انرژی اتالفی

از  وسیعی  گستره ی  برای  شماتیک  43.5: ساختمان  تصویر 
شیوه های مورد استفاده در مطالعات پارامتری

با یا بدون زیرشیروانى

کف ها
دیوارها

2 )صفحه گچی + OSB(1 )صفحه گچی + صفحه گچی(
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جدول 11.5: فرضیات برای مطالعات پارامتری

هندسه ی دیوار
2400، 2700، 3000 میلی مترارتفاع
1200، 2400، 9600 میلی مترطول

CFS المان های
C100×50×10  )به ترتیب از چپ به راست: ارتفاع جان× عرض بال× طول خم لبه به میلی متر(پشت بندهای قائم

پیکربندی های الیه پوششی
G + G)صفحات گچی با ضخامتی برابر با 12/5 میلی متر در هر دو طرف )داخلی و بیرونی
G + Oصفحات گچی با ضخامتی برابر با 12/5 میلی متر در قسمت داخلی

صفحات OSB با ضخامتی برابر با 9/5 میلی متر در قسمت بیرونی
اتصال دهنده های الیه پوششی به زیرسازی

پیچ های مته ای با سر شیپوری و ابعاد: 25×3/5 میلی مترصفحات گچ
فاصله ی پیچ ها در امتداد استادهای داخلی: 300 میلی متر

فاصله ی پیچ ها در امتداد لبه های ورقه: 50، 75، 100، 150 میلی متر
OSBپیچ های مته ای با سر تخت و ابعاد: 25×4/2 میلی متر

فاصله ی پیچ ها در امتداد استادهای داخلی: 300 میلی متر
فاصله ی پیچ ها در امتداد لبه های ورقه: 50، 75، 100، 150 میلی متر

جدول 12.5: ضرایب رفتار به دست آمده توسط تحلیل پارامتری ]فیورینو و همکاران، 2012 ب[

qپیکربندی های دیوار

G + G3/2میانگین
1/0انحراف معیار

0/3ضریب تغییرات
G + O2/9میانگین

0/6انحراف معیار
0/2ضریب تغییرات

همه نوع
)G+O و G+G(

3/0میانگین
0/9انحراف معیار

0/3ضریب تغییرات

هم مهاربندی شده پوششی تعیین شد، می توان دستورالعمل ها 
و روش هایی را برای طراحی لرزه ای پیشنهاد کرد.

دسـتورالعمل ها برای طراحی سیسـتم های مهاربندی شده ی 
)X( ضربدری 

5.23-5.22-5.21[ نشــان دادنـد کــه  مطالعـات اخیــر ]
 ،)X( ضربــدری  مهاربندی شـده ی   CFS ســازه های  بــرای 
دسـتورالعمل های طراحـی بـا آنهایـی کـه EN 1998-1 بـرای 
قاب هـای فـوالدی متـداول همگـرا مهاربندی شـده ی ضربدری 
)X( ارائـه می دهـد سـازگار بـوده اگـر پیـش  شـرط های خاصی 

معرفـی شـوند، می تـوان آنهـا را مـورد اسـتفاده قـرار داد. در 
حقیقـت بـه خوبـی می دانیـم کـه اسـتفاده از ضرایـب رفتـار 
داده شـده تنهـا در صورتـی انجـام می گیرد که الزامـات طراحی 
)یعنـی قوانینـی کـه بـرای تعییـن ابعـاد و جزئیات سیسـتم و 
محدودیت های آن در کاربرد رعایت شـده باشـد(، تعیین شـده 
باشـند. جدول 13.5 مقایسـه ای میان الزامات طراحی ارائه شده 
مهاربندی شـده ی  فـوالدی  بـرای سـازه های   EN 1998-1در
ضربـدری )X( متـداول و آنهایـی کـه توسـط نویسـندگان برای 
سیسـتم های CFS مقاومـت جانبی مهاربندی شـده ی ضربدری 

)X( پیشـنهاد شـده اند را نمایـش می دهـد.
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)X( مهاربندی شده ی ضربدری CFS جدول 13.5: معیارهای طراحی لرز ه ای برای سازه های

سازه های فوالدی متداول الزامات
)X( مهاربندی شده ی ضربدری

سازه های CFS مهاربندی شده ی 
)X( ضربدری

مهار قطری کششیالمان های شکل پذیر

محدودیت های الغری سطح مقطع برای 
المان های شکل پذیر

خیررده ی 1 یا 2

محدودیت های الغری مقطع ها برای 
المان های شکل پذیر

1.3 2.0λ≤ ≤

در ساختمان های بیش از دو طبقه
خیر

محدودیت های الغری مقطع ها برای 
,المان های شکل پذیر ,

0 2

. 0.9 . .  y net u
pl Rd u Rd

M M

A f A f
N N

γ γ
= ≤

طراحی اتصاالت برای المان های شکل پذیر 
)معیارهای سلسله مراتبی موضعی(

,1.1d ov pl RdR Y N≥

: ضریب اضافه مقاومت مصالح 1.25ovY = و 

,خیرظرفیت تغییرشکل اتصاالت , , ,1.2    1.2
dv Rd b Rd v Rd u RR R or R N≥ Σ ≥

طراحی تیر ها و ستون ها
)معیارهای سلسله مراتبی موضعی(

( ), , ,

, , , ,1.1  . . 
pl Rd bc Ed bc

Ed G bc ov min Ed E bc

N M

N Nγ≥ + Ω

( ), , ,

, , , ,1.1  . . 
pl Rd bc Ed bc

Ed G bc ov i Ed E bc

N M

N Nγ≥ + Ω

بهبود مکانیزم کلی
)معیارهای سلسله مراتبی موضعی(

    
0.25

  
max min

min

Ω − Ω
≤

Ω
خیر

: λ
:Npl,Rd
:Nu,Rd

:Npl,Rdi
:NEd,i

:NEd,E,bc
:MEd,bc

:Rd
:Rv,Rd
:Rb,Rd

:Npl,Rd,bc
 (MEd,bc

)

:A
:Anet

:fy
:fu

:
, , , /i pl Rd i Ed iN NΩ =

:   maxΩ
:   minΩ
: 0Mγ

: 2Mγ

ضریب بی بعد الغری برای اعضا
مقاومت تسلیم طراحی سطح مقطع ناخالص قطری

مقاومت سطح مقطع خالص طراحی قطری
i مقاومت طراحی جاری شدن مهار قطری

مقدار نیروی محوری طراحی در عضو قطری i در اثر بارهای لرزه ای
نیروهای محوری طراحی در تیر یا ستون در اثر بارهای لرزه ای

لنگر خمشی طراحی در تیرآهن و ستون
مقاومت طراحی اتصاالت

مقاومت لهیدگی طراحی شده ی پیچ ها
مقاومت لهیدگی طراحی اتصاالت

لنگر ظرفیت پالستیک طراحی برای تیر ها یا ستون ها که با در نظر گرفتن اندرکنش با لنگر خمشی 
MEd,bc محاسبه می شود.

سطح مقطع ناخالص
مساحت خالص سطح مقطع در محل سوراخ های اتصال دهنده ها

مقاومت مشخصه جاری شدن
مقاومت مشخصه تسلیم

i ضریب اضافه مقاومت عضو قطری
مقدار بیشینه ی ضریب اضافه مقاومت محاسبه شده برای هر قطر
مقدار کمینه ی ضریب اضافه مقاومت محاسبه شده برای هر قطر

ضریب ایمنی جزئی برای مقاومت جاری شدن سطح مقطع ناخالص
ضریب ایمنی جزئی برای مقاومت کششی مقطع خالص
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 ،)X( هم برای سازه های سنتی و هم مهاربندی شده ی ضربدری
المان های شکل پذیر توسط مهاربند کششی ایجاد می شوند، و 
مکانیزم شکل پذیری توسط عملکرد همزمان تمامی مهاربند 
تعیین  خالص  مقطعی  گسیختگی  از  پرهیز  با  کششی 

می شوند. 
هیچ   ،X ضربدری  مهاربندی  های  سیستم  خصوص  در 
محدودیتی برای اعضای شکل پذیر به لحاظ الغری موضعی 
)سطح مقطع( و کلی )المان ها( وجود ندارد. در واقع، برای 
مورد  مورب  تسمه های  معموالً  متداول،   CFS شیوه های 
استفاده قرار می گیرند. در رابطه با طراحی ظرفیتی المان ها 
سنتی  سازه های  برای  مشابهی  قوانین  موضعی،  اعضای  یا 
مهاربندی شده ی ضربدری )X( استفاده می شوند که می توان 
آنها را در موارد دیوارهای CFS مهارشده با تسمه نیز به کار 
پشت  )اتصاالت،  ترد  المان های  طراحی  برای  یعنی  گرفت، 
افقی، مهارها(، اضافه مقاومت مصالح  تیرهای  قائم،  بندهای 
توصیه ی  عالوه،  به  نمود.  توصیه   1/25 با  برابر  می توان  را 
EN 1993- اتخاذشده و توسط CFS ویژه ای برای سازه های

3-1 جهت فراهم آوردن ظرفیت تغییرشکلی کافی اتصاالت 

 CFS اختصاص داده شده است که بایستی برای سیستم های
مهاربندی شده ی ضربدری X استفاده شود.

از آنجا که حداکثر تعداد طبقات ساختمان های CFS عموماً 
محدود به 3 طبقه است، مکانیزم کلی را می توان با متناسب 
ساختن تمامی المان های ترد با فرض عملکرد همزمان تمامی 

قطرهای کششی مد شکست کلی سازه بهبود بخشید.

روش های طراحی برای سیستم های مهاربندی پوششی
ــین  ــای پیش ــده پژوهش ه ــب ش ــج کس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــی  ــی، برخ ــدی پوشش ــتم های مهاربن ــا سیس ــه ب در رابط
ــده  ــای CFS ساخته ش ــرزه ای دیواره ــی ل ــای طراح روش ه
از صفحــات OSB یــا گچــی، مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. 
در تطابــق بــا فرضیــه ی استفاده شــده در مطالعــات پیشــین، 
ــت: واکنش  ــتوار اس ــده اس ــن ای ــر ای ــعه یافته ب روش توس
ــه عکس العمــل  ــی حاصــل می شــود ک ــوار زمان ــه ی دی بهین
ــن  ــاالت بی ــه اتص ــه ای ب ــل مالحظ ــیوه ی قاب ــه ش ــی ب کل
المان هــای فــوالدی و صفحــات پوششــی وابســته باشــد. بــه 
عــالوه، روشــی کــه از ایــن پــس ارائــه می شــود را می تــوان 

1 
ـام

گــ

سه
ند

iه

h

● )h( ارتفاع

قاب زیرسازی ●

← فواصل پشت بند قائم

وار
 دی

ای
جز

 الیه پوششی ●ا

 قاب زیرسازی ●

اتصاالت ●

مهار پایه ●
مهار برشی ●

← نوع
← ضخامت

← رفتار
← گرید فوالد

← ابعاد پشت بند قائم
← ابعاد تیر افقی

← فاصله گذاری داخلی
← فواصل لبه

2 
ـام

گــ

← فواصل اتصاالتاتصاالت ●

3 
ـام

قاب بندی ●گــ

مهار برشی ●

مهار پایه ●

← ضخامت پشت بندهای قائم
← تیر افقی )رانر(

← فواصل

← قطر

تصویر 44.5: طرح روش طراحی پیشنهاد شده
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ــه  ــک درج ــه دارای ی ــی ک ــه خانه های ــترده ب ــد گس در ح
ــن روش ]5.24-5.18[ در  ــود. ای ــال نم ــند، اعم آزادی باش
ســه مرحلــه ی متوالــی ســاماندهی می شــود )تصویــر 
44.5(؛ بــا تعریــف اولیــه ی مصالــح و هندســه ی دیوار شــروع 
ــه پوششــی را  ــاز 1(، فواصــل اتصاالتــی کــه الی می شــود )ف
ــرزه ای  ــل ل ــط تحلی ــد، توس ــل می کنن ــازی متص ــه زیرس ب
ــاً تمــام دیگــر  ــاز 2(، و نهایت ساده شــده تعییــن می شــود )ف
ــف   ــی تعری ــی ظرفیت ــاس روش طراح ــوار براس ــزای دی اج
ــاع  ــت، ارتف ــاز نخس ــژه، در ف ــور وی ــاز 3(. بط ــوند )ف می ش
ــای  ــم و برخــی ویژگی ه ــای قائ ــه  پشــت بنده ــوار، فاصل دی
ــاد تیرهــای  ــوالد، ابع ــد ف ــی ســازه )یعنــی گری اجــزای اصل
ــت صفحــات،  ــوع و ضخام ــم، ن ــای قائ ــی و پشــت بنده افق
ــمت  ــن قس ــوند. ای ــن می ش ــا( تعیی ــا و مهار ه ــوع پیچ ه ن
ــا  ــازه ای دیواره ــی س ــا طراح ــتقیمی ب ــد مس ــوالً پیون معم
ــاری دارد.  ــی و معم ــل فن ــز دالی ــم و نی ــای قائ ــت باره تح
تحلیــل لــرزه ای توســعه داده شــده در فــاز دوم، محــور ایــن 
روش اســت. در حقیقــت، در فــاز دوم، فاصلــه  اتصاالتــی 
ــا  ــت، ب ــرده اس ــل ک ــازی متص ــه زیرس ــات را ب ــه صفح ک
ــده  ــط داده ش ــده ی بس ــرزه ای ساده ش ــل ل ــتفاده از تحلی اس
ــور  ــود. بط ــن می ش ــری تعیی ــای تصوی ــط نمودار ه و توس
ــر  ــت. ه ــده اس ــنهاد ش ــف پیش ــودار مختل ــه نم ــژه، س وی
کــدام از آنهــا بــا یــک تحلیــل لــرزه ای  مختلــف در ارتبــاط 
اســت )یعنــی، دینامیکــی خطــی، اســتاتیکی غیرخطــی یــا 
دینامیکــی غیرخطــی(. در نتیجــه بــرای هــر تحلیــل لــرزه ای 
نمــودار  از طریــق   ،)s( اتصــاالت  فواصــل  انتخاب شــده، 

ــد. ــت می آی ــبه و بدس ــری محاس متناظ

زمانیکـه روش دینامیکـی خطـی )LD( بـرای تحلیـل لرزه ای 
انتخـاب می شـود، نموگـراف مربوطـه )تصویـر 45.5( امـکان 
HC( و نیـاز لـرزه ای 

انجـام مقایسـه بیـن ظرفیـت لـرزه ای )
HD( را در قالـب نیرو )روش براسـاس نیرو( فراهم می سـازد. 

(
بـا شـروع از یـک فاصله گذاری مختـص به پیچ ها، از یک سـو 
HC(، و از سـوی دیگر، ارزیابی 

تعییـن ظرفیـت جانبی دیـوار )
پارامتـرای زیـر در سـه گام متوالی امکان پذیر است: سـختی 
ایـن   .)HD

( لـرز ه ای  نیـاز  و   )T( ارتعـاش  تنـاوب  )K(، دوره 
روش را زمانـی می تـوان بـرای فاصلـه  تعریف شـده ی پیچ هـا 
)s( اسـتفاده کـرد کـه ظرفیـت لـرزه ای از تقاضـای لـرزه ای 
. زمانیکـه تحلیل لرزه ای با اسـتفاده  ( )D CH H≤ کمتـر نباشـد 
از روش اسـتاتیکی غیرخطـی )NS( انجـام می گیـرد، رفتـار 

s: فواصل اتصاالت در طول لبه الیه پوششی
K: سختی دیوارها

T: دوره تناوب ارتعاش
HD: نیاز لرزه ای

HC: ظرفیت دیوار تحت بار افقی

s=s1 HC=HC,1<HD=HD,1 قابل قبول نیست.
 اگر

)s1>s2 که در آن فواصل اتصاالت کاهش یافته است( ،s=s2
اگر 

HC=HC,2>HD=HD,2 مورد قبول است.
نتایج 

تصویر 45.5: نمودار تحلیل دینامیکی خطی

 雾폾껾쟾 ꓾

 軾뿾軾韾 ꓾

s: فاصله گذاری اتصال دهندگان روکش در امتداد لبه ها
d: جابجایی جانبی در موقعیت رأس دیوار

dy: جابجایی محدود کشسان

du: جابجایی محدود نهایی

Sa: شتاب طیفی کشسان

HC: شتاب مرتبط با مقاومت دیوار، قابل قبول

HC: مقاومت دیوار تحت بار افقی

g: شتاب گرانش
w: وزن لرزه ای 

dc: ظرفیت جابجایی دیوار

dD: الزام جابجایی دیوار

s = s1
U1-O-Y1 منحنی ظرفیت برای زمانیکه 

s = s2
U2-O-Y2 منحنی ظرفیت برای زمانیکه 

 dD,1
s=s1 باشد، جابجایی لرزه ای مورد نیاز برابر با 

وقتی که 
dD,1 می باشد. در این شرایط 

و ظرفیت جابجایی برابر با 
dC=dC,2>dD=dD,2 بوده و قابل قبول نیست.

s=s2 که در این صورت فواصل پیچ گذاری کمتر می باشد 
اگر 

O-Y2-U2 در این حالت جابجایی 
s2<s1( و منحنی ظرفیت برای 

(

dD,2 می باشد 
dD,2 و ظرفیت جابجایی برابر با 

لرزه ای مورد نیاز برابر 
dC=dC,2>dD=dD,2 است، راه حل قابل قبول می باشد.

و از آنجا که 

تصویر 46.5: نمودار استاتیک غیرخطی
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غیرخطـی و اضافـه مقاومـت سـازه مسـتقیماً در نظـر گرفته 
می شـوند و مقایسـه ی میـان ظرفیت لرزه ای و نیـاز لرزه ای را 
می تـوان در قالـب جابجایی ها به دسـت آورد )روش براسـاس 
جابجایـی(. نمـودار مربوطـه، امکان دسـتیابی به مـوارد پیش 
را تسـهیل می کند: فاصلـه  پیچ هـا )s(، مقاومـت دیـوار  رو 
du(، و سـپس 

dy( و نهایـی )
HC( و جابجایی هـای تسـلیم )

(
منحنـی ظرفیـت را تعیین می کنـد )منحنـی O-Y-B دارای 
دو خـط مسـتقیم در تصویـر 46.5(. بـا شـروع از منحنـی 
ظرفیـت و منحنـی نیـاز، که توسـط طیـف شـتاب-جابجایی 
امکان پذیـر  بـه شـیوه ای  فواصـل  تعییـن  تعریـف می شـود، 
خواهـد شـد کـه حداکثـر ظرفیـت جابجایـی مجـاز دیـوار از  

 .) c Dd >d جابجایـی لـرزه ای مـورد نیـاز بیشـتر باشـد  )
ــرای  ــرفته ترین روش ب ــی پیش ــی غیرخط ــل دینامیک تحلی
ــل  ــه دلی ــازه اســت. ب ــرزه ای سیســتم س ــرد ل ــن عملک تعیی
ــازه ای   ــار س ــدل رفت ــف م ــه تعری ــوط ب ــی روش مرب پیچیدگ
تحلیــل  ایــن  شتاب نگاشــت،  انتخــاب  و  )هیســترتیک( 
معمــوالً تنهــا بــرای مقاصــد پژوهشــی مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. بــا ایــن وجــود، تعــداد کثیــری از نتایــج بــه دســت 
ــه  ــری گســترده ک ــرزه ای پارامت ــای ل ــده توســط تحلیل ه آم
در بخــش پیشــین ارائــه شــد، امــکان توســعه ی یــک نمــودار 
ویــژه  بــرای تحلیــل دینامیکــی غیرخطــی را فراهــم مــی آورد 

)تصویــر 47.5(. همچــون مــورد مربــوط بــه تحلیل اســتاتیکی 
غیرخطــی، یــک روش براســاس جابجایــی، اســتفاده می شــود. 
بنابرایــن، پــس از آنکــه فاصلــه  پیچ هــا تعییــن شــد، از 
ــاز  ــر نی ــوار و از ســوی دیگ ــی دی ــت جابجای ــک ســو ظرفی ی
جابجایــی لــرزه ای بــر پایــه ی حداکثــر شــتاب گرانــش زمیــن 

را می تــوان محاســبه نمــود.
از تحلیل هـای ذکـر  زمانیکـه فواصـل پیچ هـا توسـط یکـی 
شـده تعییـن شـد، سـایر اجـزای دیـوار به طـور کامـل بگونه 
ای طراحـی و تعییـن می شـوند کـه نیـاز لـرزه ای را بـرآورده 
سـازند. بـه عبـارت دیگـر، بایسـتی ابعـاد اجـزای دیگـر دیوار 
تضمیـن کننـد کـه فروریزش دیـوار بـا گسـیختگی اتصاالتی 
کـه صفحـات را به زیرسـازی متصل کرده اند، در ارتباط اسـت 
)فـاز 3(. جهـت دسـتیابی بـه ایـن هـدف، یـک نمـودار ویـژه 
)تصویـر 48.5( ارائـه شـده اسـت، کـه در آن مقاومـت برشـی 
دیـوار بـه ازای واحـد طـول دیـوار بـا مقاومـت اتصـاالت الیه 
پوششـی )Hc,f(، پشـت بندهای قائـم )Hc,s(، مهارهـا  )لنگرها( 
پارامترهـا  ایـن  اسـت،  ارتبـاط  در   )Hc,p( صفحـات   ،)Hc,a(
پوششـی  صفحـات  پیچ گـذاری  فواصـل  از  تابعـی  بصـورت 
)s( مـی باشـند.  در نتیجـه، روش ساده شـده ی فـوق امـکان 
 CFS مطالعـه ی مسـائل پیچیـده ای همچـون طراحی لـرزه ای
بـا شـیوه ای سـاده را فراهـم مـی آورد. بدیهـی اسـت کـه این 

s: فواصل پیچ گذاری جهت نصب صفحات به قاب زیرسازی
ag: نقطه اوج شتاب گرانش زمین

dc: ظرفیت جابجایی دیوار

dD: جابجایی لرزه ای مورد نیاز دیوار

s=s1 منحنی IDA1 بدست می آید. در اینجا جابجایی 
برای زمانیکه 

dD,1 و ظرفیت جابجایی برابر است با 
لرزه ای مورد نیاز برابر است با 

dC,1 از آنجا که dC=dC,1>dD=dD,1 راه حل مورد قبول نمی باشد.

s=s2 که در این صورت فواصل پیچ گذاری کاهش 
برای حالتی که 

s2<s1( و نمودار IDA2 بدست می آید، در این حالت جابجایی 
می یابد )

dC,2 می باشد و 
dD,2 و ظرفیت جابجایی برابر با 

لرزه ای مورد نیاز برابر 
dC=dC,2>dD=dD,2 است، راه حل قابل قبول می باشد.

از آنجا که 

تصویر 47.5: نمودار برای تحلیل دینامیکی غیرخطی

HC: ظرفیت مقاومت جانبی

HC,p: ظرفیت مقاومت جانبی وابسته به گسیختگی صفحات پوششی
HC,a: ظرفیت مقاومت جانبی وابسته به گسیختگی لنگری )اتصال کف(

HC,a: ظرفیت مقاومت جانبی وابسته به گسیختگی سازه های استاد
HC,f: ظرفیت مقاومت جانبی وابسته به گسیختگی اتصاالت صفحات 

       به قاب زیرسازی
s: فواصل پیچ گذاری صفحات پوششی

HC( برای یک دیوار با طول واحد 
نکته: تمامی مقاومت های جانبی )

)HC = HC/L( است

معیارهای  براساس  تأییدیه  انجام  برای  48.5: نمودار  تصویر 
طراحی لرزه ای
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کـه توسـط طراحی لـرزه ای جامع دنبال می شـود.روش بایسـتی بـه عنوان ابـزاری مقدماتی در نظر گرفته شـود 
BFS ایتالیایی: مدرسه ی CFS 5.5 طراحی و اجرای سازه ی

1.5.5 کلیات
در  کـه  تشـریح  و  توصیـف  مطالعـات  از  حاصـل  نتایـج 
دانشـگاه ناپـل فدریکـو II بدسـت آمـد، در چندیـن کاربـرد 
مختلـف طراحـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. در میـان آنها، 
طراحـی  در  پیچیدگی هـا  و  ابعـاد  بـرای  معـرف  نمونـه ی 
بـرای  ابتدایـی  مدرسـه ی  و  مهدکـودک  یـک  اجـرای  و 
فرماندهـی دفاعـی بریتانیـا در ناپـل در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. ایـن سـاختمان از نـوع سـاخت و سـاز خشـک بـوده 
کـه بـا المان هـای CFS سـاخته شـده اسـت. همچنیـن این 
صـورت  بـه  و  سـازه ای  اسـتانداردهای  بـر  منطبـق  پـروژه 
درجـا )در محـل( سـاخته شـده اسـت. سـاختمان هایی کـه 
از سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک اسـتفاده کرده انـد دارای 
محصـوالت،  بـاالی  هسـتند: کیفیت  زیـر  مشـخصه های 
دوام و عملکـرد سـازه ای ارزیابی شـده، زمـان کوتـاه اجـرا، 
اسـتفاده ی گسـترده از مصالـح دوسـت دار محیـط زیسـت، 
یکپارچه سـازی مناسـب سیسـتم های حرارتـی، هیدرولیکی 
و الکتریکـی و میـزان باالیـی از شـکل پذیری. جهـت حصول 
اطمینـان مشـخصه های یـاد شـده، نیـاز بـه تشـکیل تیمـی 
مختلـف   زمینه هـای  در  طـراح  متخصـص   11 از  متشـکل 
بـود. ایـن سـاختمان جایـزه ی ACAI 2011 را بـرای موارد 
زیـر دریافـت کـرد: "کاری شـاخص در دنیای معمـاری که 
 CFS بـر سیسـتم های سـازه ی سـاخته شـده از سـازه های
تأکیـد دارد. در مقایسـه بـا سیسـتم های فـوالدی سـنتی، 
سـازه ی ایجادشـده مزایـای غیرقابـل انـکار بسـیاری دارد، 
همچـون: وزن سـبک، هزینـه ی کم، سـادگی ساخت وسـاز 

و پایـداری".

2.5.5 طراحی مفهومی
انتخـاب نـوع سیسـتم سـاخت  و سـاز تـا حـد زیادی توسـط 
تعییـن می شـود.  و مشـخصه های سـایت  کارفرمـا  الزامـات 
در  نهایـت  در  بتـوان  کـه  سـریع تری  راه حل هـای  بـه  نیـاز 
هرجـای دیگـری جداسـازی و مونتـاژ شـود، نحـوه ی انتخاب 
ساخت وسـاز را بـه سـوی شـیو های سـاخت و سـاز خشـک 
پیـش بـرد. چرا کـه امکان اسـتفاده ی مجـدد از اجـزا در این 
سـاختارهای سـاخت و ساز خشـک وجود دارد. از سوی دیگر، 
اولویـت داشـتن یـک سـازه ی ایمن از نقطـه  نظر لـرزه ای  به 
دلیـل آسـیب های ناشـی از وقایـع لـرزه ای کـه در سـال های 

اخیـر در مرکـز ایتالیـا اتفـاق افتـاده، حائـز اهمیـت بود. 
نهایتـاً مسـئله ی محدودیـت دسترسـی و عبـور کامیون هـای 
سیسـتم های  توسـط  کـه  بـود  پـروژه  محوطـه  بـه  بـزرگ 
سـاخت و سـاز خشـک قابل حل بـود. زیرا که حجم وسـیعی 
از مصالـح توسـط فقـط چندیـن کامیـون )بعضـاً سـایزهای 

کوچکتـر( بـه پـروژه منتقـل می شـد.

سـاختمان مدرسـه زمینی به مسـاحت حدود 3000 مترمربع 
را پوشـش داد و بـه 8 سـازه ی متصـل بـه هـم، تقسـیم بندی 
اول  سـازه ی  50.5(. سـاختار شـش  و   49.5 )تصاویـر  شـد 
)سـاختمان های 1 تـا 6( بـه عنوان کالس های درس اسـتفاده 
می شـود و از المان هـای CFS مهارشـده بـا صفحات روکشـی 
صفحـات  دارای  چوبـی  پیش سـاخته ی  )سـازه های  چوبـی 
سـاختمان های  حـال  عیـن  در  شـده اند،  سـاخته  روکـش( 
7 و 8 کـه بـه ترتیـب بـه سـالن های چندمنظـوره و سـالن 
موسـیقی اختصـاص یافته  انـد، سـازه های با قاب بندی سـنتی 

CFS هسـتند. 
شـالوده )تصاویـر 51.5 و 52.5( کـه خود، طبقـه ی همکف نیز 
بـه حسـاب می آیـد از صفحـات بتـن آرمـه و تیرهـای فلـزی 
بـا ارتفـاع 800 و عرض هـای بـا بـازه 500 تـا 1500 میلیمتـر 
سـاخته شـده اسـت. فضـای آزاد بیـن شـناژهای پـی، بـا یک 
قوس هـای  از  ساخته شـده  توخالـی  سـازه ای  کـف  سیسـتم 
پالسـتیکی بازیافت شـده یـا الیـه ی بتـن آرمه تکمیل شـدند. 
ایـن شـیوه سـطح صافـی بـرای مونتـاژ دیوارهـا و عبور آسـان 
تجهیزات را فراهم می آورد. مشـخصه ی این 6 سـاختمان دارای 
سـاختار پیش سـاخته ی چوبـی )بلوک های 1 تـا 6(، دیوارهای 
باربر دارای ارتفاع 4 متر و کف مسـطح پوشیده شـده با سـقف 
منظـم دارای تهویـه ی مناسـب اسـت.  مـورد آخـر از ورقـه ی 
موجـدار چنـد الیـه سـاخته شـده و توسـط تیرهـای فـوالدی 
گالوانیـزه کـه بـه شـیوه ی تلسـکوپی جهـت ایجاد شـیب های 
مختلـف تنظیـم شـده اند، تقویـت می شـود. سـازه های باربـر 
بـا   CFS سـازه های  از  دیوارهـا  و  کف هـا  شـامل  سـاختمان 
 OSB/3 تـا 3/0 میلی متـر و صفحـات بیـن 1/5  ضخامتـی 
دارای ضخامـت 9 میلی متـر برای دیوارهـا و 18 میلی متر برای 

کف هـا، سـاخته  شـدند.
بطور ویژه، دیوارها )تصویر 53.5( از تیرهای 1/50×20×50×150 
میلی متـر )از چـپ به راسـت: عمـق بیرونـی تـا بیرونی جان 
تیـر × انـدازه ی بیرونی تـا بیرونی بال تیر × انـدازه ی بیرونی 
 C( بـا مقطـع ناودانـی لبـه دار )تـا بیرونـی لبـه × ضخامـت
شـکل( و فواصـل 600 میلی متری از مرکز سـاخته شـده اند. 
رانرهـا بـا مقاطـع Uو1/5×40×152 میلی متـر )از چـپ بـه 
راسـت: عمـق بیـرون تـا بیرون جـان تیـر × انـدازه ی بیرون 
تـا بیـرون بـال تیـر × ضخامـت( اسـتفاده شـدند. بـه منظور 
مهارکننده هـای  صفحـه،  در  کلـی  کمانـش  طـول  کاهـش 
جانبـی کـه دارای مقطعـی مشـابه اسـتاد اسـت، در میانه ی 
ارتفـاع دیـوار نصـب می گردند، تسـمه ای تخت بـا عرض 50 
میلی متـر و ضخامـت 1/5 میلی متـر بـه وجـوه بیرونـی بـال 
هـر کـدام از تیرچه هـا متصـل شـده اند تـا پیوسـتگی میـان 
تضمیـن شـود.  کننده هـا  و مسـدود  قائـم  بندهـای  پشـت 
از صفحـات  قاب هـای فـوالدی دارای روکـش ساخته شـده 
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تصویر 49.5: مجتمع تحصیلی آموزشی BFS ایتالیا و فضای پیرامونی آن

 ㌆ㄆ⼆ ㌆يش郻
 䜆軾闻룾ال軾㈆∆
 폾 䈆軾韾✆

 雾ال껾ال 껾飾폾⼆
 䜆ㄆ죾系 軾돾

 돾 軾돾

 軾䀆䀆䀆✆ㄆ

تصویر 50.5: توزیع بلوک
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OSB/3 بـه ضخامـت 9 میلی متـری بـه صـورت عمودی در 
هـر دو وجـه اجـرا شـده اند. صفحـات توسـط پیچ هـای مته ای 
بـا قطـر 4/2 میلی متر و سـر شـیپوری به قاب فـوالدی متصل 
شـده اند، فاصلـه ی پیچ هـا در پیرامـون صفحـه 100 میلی متر 
و در سـطح صفحـه 300 میلی متر اسـت. به منظـور جلوگیری 
از پدیـده ی کمانـش در دیوار، اسـتادها به صورت دوبل پشـت 
بـه پشـت جفت  شـده  و مهارهای برشـی در هـر دو انتهای هر 
بخـش از دیـوار برشـی نصـب شـده اند. بطـور ویـژه، اتصـاالت 
مهـار پایـه که بـرای این سـاختمان طراحـی شـدند و از فوالد 
( سـاخته  750 uf MPa= ، 700 yf MPa= (     S700 گریـد

شـدند، اینهـا توسـط چهـار عـدد پیـچ 8/8 رده ی M16 بـه 
تیرها و توسـط یک تکیه گاه HIT-RE500 متصل شـده توسـط 
می شـوند  متصـل  شـالوده  بـه   HAS-(5.8(–M24 چسـب 
)2012 ]5.2[(.  بـه عـالوه، رانرهـا بـا تکیه گاه هـای مکانیکـی 
بـه  از مرکـز  بـا فواصـل 200 میلی متـر   HST-R-M8 HILTI

شـالوده )پـی( متصل می شـوند.
سیسـتم های کـف مسـطح )تصویـر 54.5( از تیرچه هـای بـا 
ابعـاد 20×50×300 میلی متـر بـا ضخامتـی در بـازه 1/5 تا 3 
میلی متـر )بسـته بـه طـول آن( سـاخته شـده  و هم راسـتا بـا 
پشـت بندهـای قائـم قـرار گرفته انـد. قطعـات تقویت کننـده 

تصویر 52.5: شالوده )پی(

تصویر 51.5: شالوده )پی(
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دارای مقطـع C بـا ابعـاد 10×150×150 میلی متـر هسـتند 
و ضخامـت آنهـا برابـر اسـت بـا ضخامـت  تیرچه هایـی که به 
انتهـای آن متصلنـد و ایـن بـا هدف مقـاوم نمـودن المان در 
برابـر خمیده شـدن جـان تیر اسـت. بـه منظور فراهـم آوردن 
مهاربنـدی کافـی در برابر کمانـش جانبی پیچشـی تیرچه ها، 

فواصـل  بـا   250×50×20×1/5 و    C بـا مقطـع  المان هایـی 
تیرچه هـا  بـر  عمـود  مرکـز،  از  میلی متـر   2400 تـا   1200
نصـب شـدند و تسـمه های مسـطح بـا عـرض 50 میلی متر و 
ضخامـت 1/5 میلی متـر بـه وجـه پایینـی هـر تیرچـه متصل 
مسـدودکننده ها  و  تیرچه هـا  میـان  پیوسـتگی  تـا  شـدند 

تصویر 53.5: سیستم دیوار

تصویر 54.5: سیستم سقف

OSB 18 mm

مهارکننده  جانبی
250x50x20x1.5
at 1800 or 3000 mm

تسمه ها
50x1.5 mm

at 1200 or 2400 mm

تیرهای افقی
U303x50x1.5-3 mm

تیرچه
C300x50x20x1.5-3 mm

飾ال韾 쳾쓾
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تضمیـن شـود. روکـش زیـر سـقف از صفحـات OSB/3 بـا 
ضخامـت 18 میلی متـر سـاخته شـد.

ــورد  ــوالدی م ــای ف ــا و المان ه ــی پیچ ه ــر 55.5 تمام تصوی
ــان  ــی را نش ــاخته ی چوب ــاختارهای پیش س ــتفاده در س اس

می دهــد.
انتخــاب ســاختار بــرای دیوارهــا و کف هــا بــا هــدف 
تضمیــن بهــره وری اثــرات زیســت محیطــی در طــول 
عمــر ســاختمان انجــام گرفــت. ایــن کار بــا انتخــاب 
ــی  ــرژی کم ــه ان ــت ک ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــح س مصال
ــیوه های کارا  ــاب ش ــا انتخ ــود ت ــا می ش ــد آنه ــرف تولی ص
ــالوه،  ــه ع ــود. ب ــام می ش ــرژی انج ــرف ان ــاظ مص ــه لح ب
ــت  ــاس مقاوم ــر اس ــی ب ــی داخل ــی نهای ــای پوشش الیه ه
ســاختار در برابــر حریــق انتخــاب شــد. بــه همیــن 
خاطــر، صفحــات گچی فیبــردار بــه عنــوان الیه هــای 
 .)56.5 )تصویــر  شــدند  اســتفاده  داخلــی  پوششــی 
ــر رســانیدن  ــه حداکث ــه منظــور ب ــرد انتخاب شــده ب رویک

تصویر 55.5: ابعاد المان های فوالدی و پیچ های مورد استفاده در سازه های پیش ساخته ی چوبی

 
SWISSPEARL صفحات سیمانی الیاف دار نوع :A

B: فاصله هوایی )ضخامت=50 میلی متر(
Celenit N25+ Celenit N50  دو الیه صفحات عایق :C

D: صفحه OSB نوع 3 )ضخامت=9 میلی متر(

E: عایق LC/30 )ضخامت=120 میلی متر(
F: فاصله هوایی

G: صفحه OSB نوع 3 )ضخامت=9 میلی متر(

H: یک الیه صفحه گچی الیاف دار کناف )ضخامت=18 میلی متر(
I: سازه نبشی آلومینیوم

L: پشت بندهای قائم آلومینیومی

تصویر 56.5: راه حل فنی مورد استفاده برای دیوارهای بیرونی

دیوار
استادهای عمودی رانرهای افقی مسدود کننده دیوار

C مقطع
150x50x20x1/5 mm

U مقطع
153x50x1/5 mm

C مقطع
150x50x20x1/5 mm

بال تیر×جان تیر ضخامت× لبه برگشتی×
r = 2/25 mm

بال تیر×جان تیر ضخامت× لبه برگشتی×
r = 2/25 mm

بال تیر×جان تیر ضخامت× لبه برگشتی×
r = 2/25 mm

کف
تیرچه تیرهای افقی سخت کننده های جان

C 1/5 1. مقطع
300x50x20x1/5 mm

ضخامت× لبه 
جان تیر بال تیر× برگشتی×

r = 2/25 mm

U 1.5 1. مقطع
303x50x1/5 mm

جان تیر بال تیر× ضخامت×
r = 2/25 mm

C مقطع
150x50x20x1/5 mm

ضخامت× لبه برگشتی×بال تیر×جانتیر
r = 2/25 mm

C 3.0 2. مقطع
300x50x20x3/0 mm

جان تیر بال تیر× لبه برگشتی× ضخامت×
r = 4/5 mm

U 3.0 2. مقطع
306x50x3/0 mm

جان تیر بال تیر× ضخامت×
r = 4/5 mm

اتصاالت
“CI 01 48“

 By TECFI
.S.p.A

 AB 04“

“63
 By TECFI

S.p.A

“CH 01 42“
.By TECFI S.p.A

“HZ 01 55“
.By TECFI S.p.A

1 2
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عملکردهــای مرتبــط بــا نیازهــای اصلــی ایمنــی و راحتــی 
ــد. ــه گردی ــران ارائ کارب
3.5.5 طراحی سازه

ایــن ســازه مطابــق بــا مقــررات ملــی ایتالیــا ]5.26[ 
طراحــی شــد، ایــن مقــررات در رابطــه بــا صفحــات 
بــه  بسیــــاری  شــباهت   CFS ســازه های  و  پوششــی 
ــاس  ــرزه ای براس ــای ل ــش 3-1 دارد. باره EN 1993 بخ
ــا محاســبه شــده اســت.  ــی ایتالی ــررات مل بخــش 3.2 مق
طراحــی لــرزه ای شــش ســاختمان یــاد شــده بــه صــورت 
مهاربنــدی پوششــی انجــام گرفــت. بطــور ویــژه، بارهــای 
ــای  ــا دیواره ــه تنه ــوند ک ــع می ش ــه نحــوی توزی ــی ب افق
ــر در  ــان بارب ــوان الم ــه عن ــو ب ــدون بازش ــاع ب ــام ارتف تم
نظــر گرفتــه شــوند. بــرای توزیــع حــرکات لــرزه ای، 
طبقــات بــه عنــوان دیافراگم هــای صلــب درون صفحــه ای 
در نظــر گرفتــه شــدند. بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ 
 CFS ــرزه ای ســازه های ــرای طراحــی ل مقــررات خاصــی ب
ساخته شــده براســاس مقــررات ایتالیــا وجــود نــدارد، 
طراحــی لـــرزه ای خطــی بــرای سازه هـــای CFS در نظــر 
گرفتــه شــد. در نتیجــه ضریــب رفتــار )q( بـرابـــر بــا 1 در 

ــد.  ــه ش ــر گرفت نظ
کنتـرل لـرزه ای در حالـت حـدی نهایـی )ULS( با مقایسـه 
 )HD

( نیـاز  مـورد  )جانبـی(  افقـی  بـار  بیشـینه ی  کـردن 
HC( برای هـر بخش از 

همـراه بـا ظرفیـت مقاومـت جانبی )
دیـوار براسـاس رابطـه ی شناخته شـده ی زیر انجـام گرفت:

/ 1D CH H ≤

مکانیــزم  براســاس ضعیف تریــن  آن، ظرفیــت  در  کــه 
گســیختگی اجــزا زیــر مرتبــط اســت؛ پشــت بندهای 
HC,f(، صفحــات 

HC,s(، اتصــاالت صفحــات بــه قــاب )
قائــم )

HC,p( و مهــار قــاب بــه فونداســیون. در نتیجــه 
پوششــی )

ــرآورده ســاختن هیچکــدام  ــه ب ــازی ب ــی نی ــا اینکــه حت ب
از معیارهــای طراحــی ظرفیتــی نبــود )زیــرا طراحــی 
ــا فــرض رفتــار خطــی طراحــی شــد(، دیوارهــا  ــرزه ای ب ل
بــه نحــوی طراحــی شــدند کــه حداقــل مقاومــت جانبــی 
ــیختگی  ــه گس ــوط ب ــدار مرب ــا مق ــر ب ــداری براب را در مق
 )HC,f

اتصــال بیــن الیــه پوششــی و قــاب زیرســازی ) 
ــی  ــا طراح ــه ب ــتر در رابط ــات بیش ــد. جزئی ــن کن تضمی

ــت. ــده اس ــه ش ــرزه ای در ]5.27[ ارائ ل

4.5.5 اجرا
ســاخت مجموعــه در حــدود یــک ســال بطــول انجامیــد و  
ســازه های CFS در شــش مــاه بنــا شــدند. فازهــای اصلــی 
ساخت وســاز در تصاویــر 57.5 تــا 59.5 نمایــش داده شــده 
ــزان  ــرآورد می ــا ب ــوالد ب ــن ف ــدود 160ت ــت. در کل ح اس
مصــرف تقریبــی 50 کیلوگــرم بــر مترمربــع اســتفاده شــد. 
در دوره ی زمانــی فعالیت هــای بــزرگ ســاختمان، بیــش از 
50 نفــر بطــور همزمــان کار می کننــد. ایــن بــدان معناســت 
کــه سیســتم های ســاخت و ســاز خشــک مــدوالر و ســبک 
ــا  ــاخت در ج ــای آن س ــن ویژگی ه ــی از بزرگتری ــه یک ک
ــل  ــزان قاب ــه می ــروژه( اســت، ممکــن اســت ب )در محــل پ
مالحظــه ای بازدهــی بیشــتری نســبت بــه حالــت صنعتــی 
ســازی داشــته باشــد. بنابرایــن یکــی از ویژگی هــای مهــم 
ایــن شــیوه ی ســاخت  و ســاز اجــرای طرح هــای معمــاری 

تصویر 57.5: ساخت قاب بندی CFS سازه های پیش ساخته ی درجا
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تصویر 58.5: نصب صفحات پوششی

تصویر 59.5: ساختمان تکمیل شده

خــاص و نامتعــارف در کمتریــن زمــان و بــا باالتریــن ســطح 
ــی می باشــد.  ــات اجرای ــت از نظــر جزیی دق

5.5.5 کنترل ها در محل 
ایــن نــوع ســاخت و ســاز بــه نوبــه خــود در صنعــت 
ســاختمان ایتالیــا "منحصــر بفــرد" اســت. این ســاختمان از 
سیســتمی اســتفاده می کنــد کــه مقــررات ملــی ایتالیــا آن 
ــی  ــج تجرب ــه ی نتای ــر پای ــن، ب را پوشــش نمی دهــد. بنابرای
بــه دســت آمــده در دانشــگاه ناپــل ســاخته شــد. از ســوی 
ــر  دیگــر، حیــن اجــرا، یــک کنتــرل دســت وپاگیر و هزینه ب
مــورد نیــاز اســت. در واقــع، افــزون بــر آزمایش هــای 
معمولــی کــه در محــل ســاخت انجــام می گیرنــد، بایســتی 
ــن  ــز حی ــی و موضعــی نی ــاس کل ــرزه ای در مقی عملکــرد ل

فــاز ســاخت تأییــد شــود. 
ــای  ــر روی دیواره ــش ب ــش شــامل دو آزمای ــه ی آزمای برنام
و شــمار عظیمــی   )60.5 )تصویــر  کامــل  مقیــاس  بــا 
آزمایش هــای انجــام گرفتــه بــر روی اجــزای مختلــف 
ــی  ــور بررس ــه منظ ــژه، ب ــور وی ــر 61.5(. بط ــت )تصوی اس
ــر روی دو  ــل ب ــاس کام ــای مقی ــی، آزمایش ه ــخ کل پاس
ــر  ــاع 3/95 مت ــر و ارتف ــه طــول 4/80 مت ــوار یکســان ب دی
انجــام پذیرفــت. در مقیــاس کوچــک اجــزاء، آزمایش هــای 
ــر روی پیچ هــا،  ــر انجــام گرفتنــد؛40 آزمایــش برشــی ب زی
44 آزمایــش  ،4OSB 30 آزمایــش برشــی بــر روی صفحــات 
بـــر روی اتصـــاالت صفحـــات بـــه قاب و 10 آزمایــــش 
در  بیشــتر  جزئیــات  پایین نگه دارنــده.  المــان  روی  بــر 
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OSB ب( تست های برشی بر روی پیچ هاالف( تست برشی بر روی ورقه های

د( تست برشی بر روی اتصاالت صفحات پوششی به قاب زیرسازیج( تست تنش بر روی ا لمان های پایین نگه دارنده

تصویر 61.5: نمونه های آزمایشگاهی

تصویر 60.5: آزمایش برشی بر روی دیوارها با مقیاس کامل
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آزمایش 1  سختى
:  8.24 kN/mm

kN/mm 5.33 : آزمایش 2 سختى

kN 147.5 : آزمایش 1 مقاومت

kN 127.6 : آزمایش 2 مقاومت

kN 137.6 : آزمایش مقاومت متوسط

kN 90.8 :مقاومت پیش بینى شده طرح

kN 126.1 : آزمایش متوسط پیش بینى شده

kN/mm 6.79 :آزمایش سختى متوسط

kN 7.00 :سختى پیش بینى شده

تصویر 62.5: عکس العمل دیوار: مقایسه ی میان نتایج تجربی و ارزیابی های نظری

رابطــه بــا آزمایش هــا لیوریــو و همــکاران 2014 ج ]5.22[ 
ــه شــده اســت. ارائ

آزمایش هـای دیـوار نشـان داد کـه واکنش دیوارهای برشـی 
دارای هندسـه ی غیرمعمـول )ارتفـاع حـدود 4 متـر(، تحت 
تاثیـر بارهـای افقـی و عمـودی، با پاسـخ مقاومت و سـختی 
در   .)62.5 )تصویـر  می کنـد  برابـری  شـده،  بینـی  پیـش 
مقیـاس کوچـک )اجـزاء( آزمایش هـای انجـام گرفتـه روی 

مصالـح، مشـخصه های تجربـی زیـادی از خـواص مکانیکـی 
اصلـی را فراهـم آورده و نشـان داد کـه فرضیـات طراحـی 

بوده انـد. معقـول 
تجــارب ارائه شــده را مــی توان به عنــوان نقطه عطفـی در 
به روزرسـانی قوانیـن ایتالیـا و ارائه ی یـک مطالعه ی موردی 
در خصـوص شـیوه های انتخـاب انـدازه و طراحـی، در بـازار 

دانسـت. ایتالیا،  ساخت وسـاز 
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مبانی فیزیک ساختمان جورج کرامر6

عـاوه بـر عملکـرد مکانیکـی، مسـائل فیزیـک سـاختمان نیز یکـی از اجـزای اصلی رویکـرد جوامع مـدرن در زمینه مهندسـی و 
طراحـی سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک اسـت. محافظـت در برابـر حریـق، عملکرد صوتـی و حرارتـی از جملـه ویژگی های 
بنیادی هسـتند که باعث تسـهیل در کاربردهای متنوع سـاخت و سـاز خشـک می شـوند. فصل پیش رو اطاعات پایه و اساسـی 
را در خصـوص ایـن عناویـن ارائـه می نمایـد و عملکـرد مناسـب سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را نشـان می دهـد. یکـی از 
بزرگتریـن خطـرات پـس از وقـوع زلزله آتش سـوزی اسـت، که باعث می شـود محافظـت در برابر حریـق یکی ازمسـائل حیاتی و 
مهـم در سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک باشـد. بخش های زیر برخـورد با این مسـائل و همچنین سـایر موضوعات جدایـی ناپذیر 

از مسـائل فیزیـک سـاختمان را بـه عنـوان اسـاس کار، در چارچوب سـاخت و سـاز اسـتاندارد های اروپایی را توضیـح می دهد.

1.6 محافظت دربرابر حریق

در کنار محافظت پیشـگیرانه از حریق )به عنوان مثال سـازمان 
آتش نشـانی، سیسـتم های اعـام حریـق، سیسـتم های اطفاء 
حریـق و ایمنـی تجهیـزات خدمـات آتش نشـانی و غیـره( در 
مهندسـی سـاختمان، مقوله محافظـت در برابـر حریق مرتبط 

با سـاختمان از طریق:
انتخاب مصالح ساختمانی مناسب )اشتعال پذیری( ●
تفکیک فضاها با استفاده از عناصر مقاوم در برابر حریق ●
پوشـش محافـظ عناصـر باربر و سـازه ای به منظـور حفظ  ●

عملکـرد یـا پایداری
عوامـل تعیین کننده ای در جلوگیری از گسـترش آتش سـوزی 
و توقـف آن می باشـند و امـکان نجات افـراد و  در نهایت اطفاء 

موثرحریق را میسـر می سازند.
بدیـن لحـاظ برای اجـزا سـاختمانی از نقطه نظـر طبقه بندی 
سـاختمان،  ملـی  مقـررات  در  حریـق  برابـر  در  مقاومـت 
طبقه بنـدی مصالـح سـاختمانی و مـواد بـه کار رفتـه از لحاظ 
قابلیـت اشـتعال همچـون عملکـرد مقاومـت در برابـر حریـق 
اجـزای سـازه ای از معیارهـای تعیین کننـده در ایـن خصوص 

می باشـند.

برابر  در  ساختمانی  محصوالت  و  مصالح  1.1.6 رفتار 
حریق )طبقه بندی مصالح ساختمانی(

استانداردهای اروپایی
طبقه بنـدی   ،EN 13501-1 اروپایـی  اسـتاندارد  اسـاس  بـر 
مصالح سـاختمانی در برابر حریق، کلیـه محصوالت به ۶ کاس 
از A تـا F )مطابـق بـا جدول 3.۶( تقسـیم می شـوند. معیارهای 

اصلـی طبقه بنـدی مصالـح بـه شـرح زیر می باشـد:

اشتعال پذیری ●
گسترش حریق ●
گرمای آزاد شده ●

عاوه بر این پدیده های همراه آتش:
● S1،S2،S3 تولید دود با طبقه بندی
پسـماند های ناشـی از شـعله ها و مواد مذاب )شـره کردن  ●

مـواد مـذاب( با طبقه بنـدی d0 ،d1 ،d2 )جدول 1.۶(. 

و  دودزایی  عملکرد  با  ساختمانی  مصالح  طبقه بندی  ترکیب 
ریزش ذرات مذاب، تعیین کننده رفتار مصالح ساختمانی در 

برابر حریق می باشد )جدول 2.۶(.

2.1.6 مقاومت در برابر حریق اجزای سازه ای و غیر سازه ای

استانداردهای اروپایی
عناصــر  برابــر حریــق  در  مقاومــت  اســاس طبقه بنــدی 
ــق  ــت حری ــای مقاوم ــه بندی ه ــا کاس ــق ب ــاختمانی مطاب س
می باشــد. آزمایشــات مطابــق بــا مجموعــه ای از اســتانداردهای 
اروپایــی EN 1364-1366 در تســت کــوره حریــق بــا دمــای 
ــر  ــا منحنــی دمــا- زمــان اســتاندارد )تصوی ــق ب کــوره مطاب
1.۶( می باشــد. ایــن تراکــم از آتــش اســتخراج شــده از 
منحنــی دما-زمــان مرجــع، تقریبــا بــا "آتــش توســعه یافتــه 

واقعــی" متناظــر اســت.
طبقه بنـدی بـر اسـاس مـدت زمـان بـرای هـر یـک از اجـزای 
سـازه ای که در برابر حــریق ایسـتادگی می کنـد. طبقه بندی ها 
بـا در نظــرگرفتن معیارهـای  شـامل حــروفی اسـت کـه 
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 EN 13501-1 جدول 1.۶: طبقه بندی اثرات آتش سوزی مطابق با استاندارد

قطرات مواد مذابدودزایی
s1بدون دودزاییd0بدون ریزش ذرات مذاب
s2دودزایی کمd1ریزش کم ذرات مذاب
s3دودزایی زیادd2ریزش زیاد ذرات مذاب

EN 13501-1 جدول 2.۶: عملکرد پنل های گچی کناف در برابر حریق مطابق با استاندارد

مشخصات ابعاد محصوالت کناف
)میلی متر(

عملکرد در استاندارد اروپایی
برابر حریق

DIN ENنوععرضضخامت

پنل های کناف
Fireboard12/5

15
20
25
30

1250
1250
1250
1250
1250

GM-F15283-1A1

Fire-Resistant Board12/5-15
18

1250
1250

DF (H2)

DF

520

A2-s1.d0 (B)

Solid Board20/25۶25DF (H2)

Diamant Hard Gypsum Board12/5-15
18

1250
۶25

DFH2IR

Diamant Paneel20۶25DFH2IR

Diamant 1 Mann10-12/51000DFH2IR

Silentboard12/5۶25DF

X-Ray Shielding Board Safeboard12/5۶25DF

X-Ray Shielding Board lead sheet12/5۶25-14190 Verf.G

Floorboard )pre-fab floor screed(12/5900DFI

520
System sheathing unit for hollow floor system Camillo18۶00DFH2IR

Solid Board18۶25A

520

A2-s1,d0 (B)

Wallboard12/51250A / H2

Cleaneo Acoustic boards, perforated and slotted 12/51188-1200-14190 

Verf.A,C,G

A2-s1,d0 

(C.4)

Brio unit )pre-fab floor screed(18-23۶00GF-W1

15283-2

A1

GIFAfloor FHB for hollow floor system25
284(
324(

38

۶00
۶00
۶00
۶00

GF-W1DIR1

A2-s1,d0

A1

GIFAfloor LEP for load elevation on hollow floor system13-18۶00GF-W1DIR1

Brio 18 WF composite unit (pre-fab floor screed)

Brio 23 WF composite unit (pre-fab floor screed)

Brio 18 EPS composite unit (pre-fab floor screed)

28
33
38

۶00
۶00
۶00--E
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عملکـردی مطابـق بـا جـدول 4.۶ و ویژگی هـای مقاومت در 
برابـر حریـق در طـول ایـن دقایق )تسـت حریق( می باشـد.

تحـت عنـوان عایق حرارتـی I، حداکثر میـزان افزایش دمای 
سـازه در سـمتی کـه در معـرض حریـق نمی باشـد تعییـن 

می شـود.) شـاخص I بـه معنـی عدم رسـانایی می باشـد(
 ،15 زمانـی  گام هــای  در  شده  انجـام  طبقــه بندی های 
می باشد.  دقیقه   240  ،180  ،120  ،90  ،۶0  ،45  ،30  ،20
نتایج آزمایشات را می توان برای طیف وسیعی از گزینه های 
به عنوان  نمود.  استفاده  انتخابی  بصورت  ساختمانی  مصالح 

مثال برای اجزاء سازه ای:

بـاربـر دیــوار 
نتیجه آزمایش:

پایداری )R( - 104 دقیقه ●
محصـور بودن اتاق )E( - 7۶ دقیقه ●
عایق بنـدی حرارتی )I( - 40 دقیقه ●

طبقه بندی تعلق گرفته به سـاختار:
● R90 :پایداری
● RE60 :پایداری + محصور بودن
● REI30 :پایـداری + محصور بودن + عایق بندی حرارتی

ــاز  ــورد نی ــات م ــازه ای و الزام ــزای س ــدی اج طبقه بن
ــاختمان ــوزه س در ح

کیفیـت مقاومـت در برابـر حریـق یـک جـزء سـاختمانی تنها 
بـا مقاومـت آن در برابـر حریـق مشـخص نمی شـود بلکـه بـه 
عنصـر  در  رفتـه  بـه کار  سـاختمانی  مصالـح  اشـتعال پذیری 
سـاختمانی نیـز مرتبـط اسـت. از جملـه گزینه هـای ترکیبـی 
می تـوان بـه موارد جالـب اختصاص داده شـده در جـدول 5.۶ 

اشـاره نمـود. جـدول فوق طبقه بنـدی مقاومـت در برابر حریق 
اروپـا و مـوارد اختصـاص یافته بـه الزامات حوزه سـاختمان در 

اروپـا را نشـان می دهـد.
به طورکلی الزامات مورد نیاز ساختمان در خصوص مقاومت در 
برابر حــریق، استانداردهــا و دستـورالعمــل های ملـــی را 
دربر می گیرد. براساس میزان خطر و حساسیت یک ساختمان 

تصویر 1.۶: منحنی دما - زمان آزمایش حریق، آزمایش برای یک 
الیه 15 میلی متری صفحه روکش دار گچی )فرآیند 
افزایش دما در وجهی از پنل گچی با ضخامت 15 

میلی متر که در معرض حریق نمی باشد(.

جدول 3.۶: الزامات ساختمانی مورد نیاز برای رفتار مصالح در برابر حریق

محدوده انتخاب و طراحی 
مصالح ساختمانی

عملکرد در برابر حریقالزامات اضافی
EN 13501-1 مطابق با استاندارد بدون ریزش ذرات مذاببدون دودزایی

XXA1نسوز

XXA2-s1,d0

کندسوز

XXB, C-s1,d0

XA2, B, C-s3,d0

XA2, B, C-s1,2

A2, B, C-s3,d2

اشتعال پذیر

XD-s3,d0

E
D-s3,d2
E-d2

Fبسیار اشتعال پذیر
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)ارتفاع ساختمان، فضای موجود، نوع کاربری، تعداد واحدهای 
ساختمان(، الزامات متناظر مورد نیاز آن تعیین می شود.

3.1.6 جنبـه های مختــلف محـافـظت سیستم های 
ساخت و ساز خشک در برابر حریق

سقف های کاذب
سـقف های کاذب در سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک، به دو 

روش متفـاوت در برابـر حریـق مقاومت مـی کنند:
چنانچـه سـقف کاذب بـدون تاثیـر و در نظـر گرفتـن  ●

مقاومـت سـقف اصلـی دارای مقاومـت در برابـر حریـق 
باشـد، به عنـوان "مقاومـت تکـی در برابـر حریـق" تلقی 

می گـردد.
چنانچـه سـقف کاذب بـا کمـک مقاومـت سـقف اصلـی  ●

)سـازه ای( دارای مقاومت در برابر حریق باشـد به عنوان 
می شـود.  طبقه بنـدی  "ترکیبـی"  حریـق  مقاومـت 
مقاومـت در برابـر حریق سـقف اصلی )سـازه ای( بسـته 
بـه نـوع سـازه آن و نـوع حریقی کـه با آن مواجه اسـت 

در طبقه بندی هـای حریـق متفاوتـی جـای می گیـرد.
عـاوه بـر ایـن مقاومـت در برابـر حریـق سـازه های سـقف 
کاذب می توانـد از دو جهـت تضمیـن شـوند. هنگامـی که با 

جدول 5.۶: طبقه بندی مقاومت در برابر حریق اجزای ساختمانی بر اساس استاندارد اروپایی و مطابق با مقررات ملی ساختمان آلمان

دیوار داخلیباربرمقاومت مورد نیاز
غیر باربر

دیوار خارجی
غیر باربر

طبقه بندی 
افزایش یافته

مستقل از زیر 
سقف بدون کد 

حریق
دارای کد 

حریق
R30REI30EI30E30 (i→o) andبازدارنده آتش

EI30-ef (i←o)

REI30EI30 (a↔b)

R60REI60EI60E60 (i→o) andبسیار مقاوم در برابر آتش

EI60-ef (i←o)

EI60 (a↔b)

R90REI90EI90E90 (i→o) andمقاوم در برابر آتش

EI90-ef (i←o)

EI90 (a↔b)

---R120REI120مقاوم در برابر آتش تا 120 دقیقه

--REI90-MEI90-M-دیوار آتش بند

جدول 4.۶: طبقه بندی معیارهای مقاومت در برابر حریق

معیارهااختصار
Rپایداری
Eمحصور بودن
I)عایق حرارتی )در معرض آتش

Wمحدودیت انتشار تابشی
M)عملکرد مکانیکی دیوار )مقاومت در برابر ضربه

تصویر 2.۶: آزمایش حریق دیوار به ارتفاع 7 متر با مقاومت90 
Braunschweig در MPA دقیقه در
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سـقف اصلـی در نظر گرفته شـود و یا زمانیکه سـقف کاذب 
به تنهایی مقاومت الزم را داشـته باشـد.

محافظـت در برابـر حریـق از طریـق سـقف پوششـی یا  ●
سـقف های کاذب در ترکیـب بـا سـقف اصلی )سـازه ای( 
معمـوال بـرای تضمیـن مواجـه با حریـق از بـاال و پایین 
به منظـور  و  رفتـه  بـه کار  سـقف  سـاختار  مجموعـه 
محافظـت همزمـان در سـمت دیگـر نیـز می باشـد، کـه 
اگرچـه مواجهـه با حریـق در شـرایط اضطـراری به طور 
طبیعـی از یکـی از دو سـمت اسـت. ایـن نـوع مواجهـه 
بـا حریـق را می تـوان بـا هر دو روش سـقف پوششـی و 

سـقف کاذب تضمیـن نمـود.
محافظـت در برابـر حریـق "بـه تنهایـی از بـاال" بدیـن  ●

بـرای  حریـق  برابـر  در  محافظـت  کـه  اسـت  معنـی 
مواجهـه بـا آتـش در فاصلـه فضـای ایجـاد شـده بیـن 
سـقف اصلی)سـازه ای( و سـقف کاذب اسـت و محافظت 
از اتـاق در زیـر سـقف بعهده سـقف کاذب می باشـد.این 
نـوع از محافظـت در برابـر حریـق تنهـا بـا سـقف های 

کاذب در ارتبـاط اسـت.
راهـکار "بـه تنهایی از پاییـن" محافظـت در برابر حریق  ●

بـرای مواجهـه بـا آتش در فضای پایین سـقف پوششـی 
و سـقف کاذب را بـرای محافظـت از فضای خالی سـقف 
سـقف های  می کنـد.  مهیـا  )سـازه ای(  اصلـی  سـقف  و 
بـرآورده  را  نیازهـا  ایـن  کاذب  سـقف های  و  پوششـی 

می سـازند.
راهــکار محافظــت از حریــق بــه تنهایــی از بــاال و  ●

ــاره  ــزام اش ــر دو ال ــه ه ــی اســت ک ــن معن ــن بدی پایی
ــن  ــود. ای ــرآورده ش ــقف کاذب ب ــرای س ــوق ب ــده ف ش
به طــور  حریــق  معــرض  در  قرارگرفتــن  موضــوع  
ــای  ــا در فض ــقف کاذب ی ــر س ــای زی ــاوب از فض متن

ــی رود. ــار م ــقف کاذب انتظ ــت س پش
دیوارهای جداکننده غیر باربر

برای دیوارهای غیر باربر در سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک، 
بـه  توجـه  بـا  برابـر حریـق  در  مقاومـت  عملکـرد  تضمیـن 
طبقه بنـدی آنهـا )کاس حریـق( در طـول مـدت مواجهـه با 
حریـق در فضـای محصـور و مطابـق بـا دمـای سـطح دیـوار 
در سـمتی کـه رو بـه حریـق نمی باشـد)عدم رسـانایی( امری 
ضـروری اسـت. عـاوه بـر ایـن آزمایـش مقاومـت در برابـر 

ضربـه نیـز بعـد از تسـت حریـق انجـام می شـود. 

داکت های تاسیساتی
محافظـت در برابـر حریـق دیوارهـای داکت هـای تاسیسـاتی 
در مواجهـه بـا حریـق بـه نحوی که از گسـترش آتـش درون 
شـفت تاسیسـاتی بـه فضاهـای مجـاور آن جلوگیـری شـود 
می بایسـت تضمیـن گـردد. همچنیـن در مواجهـه بـا حریق، 
تاسیسـات  عملکـرد  یکپارچگـی  کـه  فضایـی  از  محافظـت 
داخـل فضـای داکـت از آن انجام می شـود )فضای سـرویس و 
نگهـداری تاسیسـات( خیلی مهم اسـت. همچنیـن جلوگیری 
از گسـترش آتـش بـه طبقـات دیگـر مطابـق بـا طـرح اولیـه 

اسـت. ضروری 

اجزای سازه ای باربر
بـرای اجـزای سـازه ای باربـر، میـزان کـد حریق تنهـا محدود 
بـه عـدم انتقـال بـه فضاهای مجـاور به عنـوان دیوارهـای غیر 
بـرای  بـه محافظـت حریـق بیشـتر  بلکـه  باربـر نمی باشـد، 
نیـاز  نیـز  باربـری کل سـازه  از ظرفیـت  اطمینـان  حصـول 
می باشـد. بنابرایـن سـازه دیوارهـای مهاربنـد که توسـط الیه 
پوششـی نیروهـا را مهـار می نماید می بایسـت اثـر مهاربندی 
خـود را در مـدت زمانـی طوالنـی و بمیـزان کافـی حتـی در 
مواقـع مواجهـه بـا حریق حفـظ نماید. بـرای پوشـش اجزای 
سـازه ای باربـر ماننـد تیـر و سـتون های فـوالدی، افزایش دما 
می بایسـت محـدود شـود، به طوریکه پایـداری سـازه فوالدی 

در یـک بـازه طوالنـی تحـت تاثیـر حریـق قـرار نگیرد. 

2.6 عایق بندی صوتی

ساختمان ها می بایست طـوری طراحی و اجــرا شده باشند 
یـا  و  محیطـی  صداهـای  و  سر  مقابـل  در  آن  ساکنین  که 
داخل  )در  مجـاور  اتاق هـای  به  مربوط  که  صداهایـی  سرو 
اساس  بر  مثال  برای  شوند.  محافظت  می باشند  ساختمان( 
توسط  که  سـاز"  و  ساخت  کارهـای  برای  پایه  "الزامات 
سروصدا  انتقال  "میزان  است،  شده  وضع  اروپا  پارلمان 
به  نزدیک می بایست  افراد  یا  به ساکنین  از محیط  دریافتی 
تهدید  را  افراد  سامتی  که  شود  داشته  نگه  پایین  میزانی 
را  کارکردن  و  کردن  استراحت  خوابیدن،  امکان  و  ننماید 

مبانی  گردد".  فراهم  بخش  رضایت  شرایط  در  آنها  برای 
مربوط به طراحی آکوستیکی ساختمان در بخش های پیش 

رو توضیح داده خواهد شد.

1.2.6 ساختمان ها در حوزه صدا
تعییـن  زیـر  عوامـل  توسـط  به طورکلـی  صـدا  عایق بنـدی 

: می شـود
جلوگیـری از ورود سـر و صـدا از فضـای خـارج بـه داخل  ●

ختمان سا
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صداى خارج
(مانند صداى ترافیک)

صداى هوابرد

کاهش صداى هوابرد
عبورى از:

دیوارهاى خارجى■
سقف ها■
پنجره ها■
درب هاى خروج■

Lr  کاهش تراز شدت صوت

R‘ w,res

نتایج کاهش صداى
مشخص شده

صداى داخل

صداى هوابرد

کاهش صداى هوابرد
عبورى از:
            

دیوارهاى جداکننده■
سقف هاى کاذب■
کف ها■
درها■

L i و L j
شدت صوت در اتاق دریافت

و ارسال صدا

R w شاخص کاهش صوت مجاز

R‘ w شاخص کاهش صداى
 وزن یافته

صداى داخل

 صداى تردد افراد - کوبه اى

عایق صداى کوبه اى از:

کف ها■
سقف ها■
پله ها■
سقف تراس ها، ایوان■

تراز شدت صوت در اتاق گیرنده
تراز شدت صداى کوبه اى

معمول شده

L n,w تراز صداى کوبه اى مجاز

L‘ n,w تـراز صـداى کوبه اى
نرمال شده وزن یافته

صداى حاصل از تجهیزات
و لوازم خانگى

صداى کوبه اى (پیکرى)

عایق صداى هوابرد عبورى از
کاهش صوت و عایق بندى صدا:

تاسیسات تهویه■
تاسیسات بهداشتى■
ابزار سرویس و نگهدارى■

Lap
  Tap sound level

L AF,max,n ماکزیمم تراز شدت
صوت نرمال شده

Lr کاهش تراز شدت صوت

گسترش سروصداى داخل

کاهش انعکاس صدا/
کاهش زمان واکنش: 

راهروها و دفاتر■
اتاق جلسات■
سالن اجتماعات،■

تئاتر و غیره

T20/T30

صداى هوابرد

زمان واکنش
تراز شدت فشار Dn,T,wتراز شدت صوت

صوت معمول شده 
صداى خارجى

صوت نرمال
صداى داخلى

L n,T,w تراز شدت صوت صداى
کوبه اى نرمال شده

Dn,T,w تراز شدت فشار

منابع صدا

پارامترهاى اندازه گیرى / ترازهاى شدت صوت

مقادیر عایق بندى صوتى

معیارهاى اجزاى سازه اى (ساختمانى)

تصویر 3.۶: منابع صدا، اندازه گیری، ویژگی های عایق بندی صوتی

کاهش انتقال صدا بین فضاهای داخلی ساختمان ●
ممانعـت از انتقـال صـدا با سـطح باالیی از نوفـه )نویز(  ●

در سـاختمان به خارج آن
فراهـم نمـودن "شـرایط آکوسـتیکی" مطلـوب و بهینه  ●

اتاق هـای  در  بهینـه شـده( خصوصـا  واخنـش  )زمـان 
بـزرگ )سـالن های تئاتـر و موسـیقی(

سـه موضـوع مطـرح شـده اول را با آکوسـتیک سـاختمان 
و موضـوع آخـر را بـا آکوسـتیک فضـای مرتبـط قابـل حل 
عایق بنـدی  میـزان  صـدا،  انتشـار  بیـن  روابـط  می باشـد. 
در  واضـح  بصـورت  صوتـی  عایـق  ویژگی هـای  و  صوتـی 
پاسـخ  اسـاس  بـر  اسـت.  شـده  داده  نشـان   3.۶ تصویـر 
شـنوایی و گـوش انسـان، محـدوده فرکانـس شـنوایی در 

طیـف فرکانس هـای بیـن 100 تـا 3150 هرتـز می باشـد 
کـه به عنـوان محــدوده اصلـی ساختـــارهای آکوسـتیکی 
در  اسـت.  شـده  تعییـن  سـاختمان  در  محافظـت  جهـت 
ایـن فرکانس هـا، پاسخگویـــی گـوش انســان بـه مراتـب 
حسـاس تر بـوده و حجـم صـدا تمایـل بـه باالبـودن دارد. 
از  زیـاد  سـهم  مثـال  عنـوان  )بـه  خـاص  کاربردهـای  در 
فرکانس هـای پاییـن در سـرو صـدای خیابـان، یـک طیـف 
سـینما(،  صداهـای  در  بـاال  فرکانس هـای  از  وسـیعی 
و  اضافـه می شـود،  ایـن محـدوده  بـه  عایق بنـدی  میـزان 
عمومـا طیـف فرکانس هـا از 50 تـا 5000 هرتـز به عنـوان 
فرکانس هـای پایـه در نظـــر گرفتـــه می شـود. در برخی 
از کشــورهـــای اروپایـی، ایـن دامنـه گسـترده بـه طـور 
اسـتاندارد  محـدوده  به عنـوان  سـاز  و  سـاخت  در  کلـی 
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ب( آماده سازی اتاق آزمایشالف( اتاق های آزمایش

تجهیزات آزمایش

تصویر 4.۶: اتاق های آزمایش اکوستیک مصالح و سیستم های ساختمانی به منظور اندازه گیری عایق صوتی صدای هوابرد

بـه کار مـی رود )حداقـل در محـدوده فرکانس هـای پایین(.
2.2.6 مهمتریـن شـرایط فنـی آکوسـتیک صدا در 

سـاختمان سطوح 
صـدا شـامل ارتعاشـات مکانیکـی و امـواج اسـت کـه تحـت 
عنـوان "صـدای هوابرد" یا به عنوان"صـدای پیکری" )در مواد 
جامـد( قابـل انتشـار در محیـط می باشـد. از صـدای پیکری 
ایجـاد شـده در کـف و یـا ناشـی از تـردد افـراد غالبـا تحـت 
اندازه گیـری  بـرای  می شـود.  بـرده  نـام  کوبـه ای"  "صـدای 
میـزان شـدت صـوت از تابعـی لگاریتمـی اسـتفاده می شـود 
)L( کـه بـر حسـب dB )دسـی بـل( مشـخص می شـود. بـا 
عایق بنـدی  عمومـا  فـوق،  تعییـن شـده  مـوارد  از  اقتبـاس 
امـواج صوتـی بیـن دو فضـا براسـاس عایق بنـدی صداهـای 
ناخواسـته هوابـرد و صداهـای تـردد افـراد )کوبـه ای( موجود 

در آن فضـا انجـام می شـود.

Rw
شاخص کاهش صدای ظاهری 

شـاخص کاهـش R بـر حسـب dB میـزان عایق بنـدی صدای 
هوابـرد اجـزا را مشـخص می نمایـد. ایـن شـاخص بر اسـاس 
اسـتاندارد ISO140-4 بـا اندازه گیـری میزان اختاف سـطح 

صـدا بیـن اتـاق انتشـار صـوت و اتـاق دریافـت آن در یـک 
می شـود  تعییـن  سـاختمان  آکوسـتیک  میدانـی  آزمایـش 
)تصویـر 4.۶(. اصـاح مقادیـر اندازه گیـری شـده بـا توجه به 
میـزان پارامترهـای متغیـر سـطح دیـوار و سـطح جـاذب در 
اتـاق گیرنـده صـدا انجام می شـود. باتوجـه به مقادیـر اصاح 
بـرای گـوش  قابـل شـنود  فرکانس هـای  بـه  وابسـته  شـده 
انسـان و براسـاس منحنـی مرجـع )عمومـا بـرای اندازه گیری 
میـزان صـوت یـک اصاح بـر اسـاس منحنی مرجـع A انجام 
"شـاخص کاهـش صـدای  بـه  آزمایشـات  نتایـج  می شـود(، 

Rw تبدیـل می شـود. 
وزن یافتـه )ظاهـری(" 

Rw، میـزان عایق بنـدی 
شـاخص کاهـش صـدای وزن یافتـه 

صـدای هوابرد اجزای سـاختمانی بـا تنها امکان عبـور صدا از 
آن جـزء را بصـورت شـاخصی تک عـددی نشـان می دهد. در 
بسـیاری از کشـورها، مطابـق بـا اسـتانداردهای معتبر موجود 
شـاخص  ایـن  می شـود.  اسـتفاده   RW,R

محاسـباتی  مقـدار 
عمومـا بـا کـم کـردن اختـاف 2 دسـی بلـی بـرای دیوارهـا 
RW,P حاصـل می شـود. 

از مقـدار بـه دسـت آمـده از آزمایـش 
توجه شـود کـه هر چقدر تشـخیص کاهش صـدای وزن یافته 
بیشـتر باشـد عایق بنـدی صـدای هوابـرد بـرای اجـزای مجزا 
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بهتـر صـورت می گیرد.
RL,W و اختالف 

شـاخص کاهـش صـدای وزن یافتـه طولـی 
DN,F,W

تـراز صوت نرمـال شـده وزن یافتـه 
عایق بنـدی انتقـال صـدا در اجـزای سـاختمانی بـر حسـب 
دسـی بـل توسـط شـاخص کاهـش صـدای وزن یافتـه طولی 
RL,W و یـا توسـط اختـاف تراز صـوت نرمال شـده وزن یافته 

می توانـد  مـوارد  ایـن  دوی  هـر  می گـردد.  تعییـن   DN,F,W

بـر اسـاس اسـتاندارد موجـود در کشـور بـه کار رونـد، لیکـن 
آنهـا  اسـتفاده  و شـرایط  نحـوه  یکپارچه سـازی،  بـه جهـت 

می بایسـت از یـک اسـتاندارد پیـروی کنـد.
اختـاف  و   R’

W
ظاهـری  وزن یافته  صـدای  شاخص کاهـش 

کاهش  شاخص   DNT,W
وزن یافته  استانداردشده  صوت  تراز 

شده  استاندارد  صوت  تراز  اختاف  و   R’
W

وزن یافته  صدای 
بین فضاها  انتشار صدا در ساختمان در  به   DNT,W

وزن یافته 
جداکننده  اجزای  طریق  از  تنها  موضوع  این  که  می پردازند 
آن رخ نمی دهد بلکه از طریق اجزای پیوند دهنده و متصل 
این  اتفاق می افتد. هر دوی  نیز  آنها بصورت غیر مستقیم  به 
پارامترها بسته به دستورالعمل های ملی به عنوان پارامترهای 
به کار  هوابرد  صدای  عایق بندی  برای  تعیین کننده  نیاز  مورد 
’R عایق صدای بین دو اتاق است. در اینجا 

W
می روند. مقدار 

کلیه راه های انتقال صدا در نظر گرفته می شوند، به عنوان مثال 
انتقال صدایی که از طریق پل های صوتی بصورت غیر مستقیم 
انجام می شود )اجزای پیوسته( )به طور کلی 4 تا اجزای پیوسته 
RW از 

برای انتقال وجود دارد( به همان میزان انتشار مستقیم 
طریق اجزای مجزا حائز اهمیت می باشد. 

مبنای  بر  کار  اساس  اروپایی،که  کشور های  از  بسیاری  در 

’R که شامل 
W

به جای شاخص  است  اروپایی  استانداردهای 
با  )مرتبط  می باشد  مربوطه  فضای  اجزای  به  وابسته  ویژگی 
مورد  ویژگی های  معادل  که   DNT,W

شاخص  واخنش(  زمان 
اشاره در استاندارد EN 12354-1,2,3 است به کار می رود.

به جهت حصول   R’
W

با  مقایسه  در  این شاخص  از  استفاده 
با  نظر  مورد  برای فضای  میزان محافظت صوتی  از  اطمینان 
توجه به ویژگی های آکوستیکی هر یک از اجزای جداکننده 
و اجزای انتقال دهنده صوت در ترکیب با یکدیگر و همچنین 

هندسه اتاق )ابعاد فضا( حائز اهمیت می باشد.
’R و 

W
رابطـه بیـن ویژگی هـای مرتبـط بـا جـزء سـاختمانی 

DNT,W از هندسـه و ابعاد اسـتخراجی اتاق 
فضـای مورد نظـر 

گیرنـده و بـر اسـاس فرمـول فـوق حاصل می شـود:

R´
w
 = DnT,w

 + 10log (3.1 ×S/VE
)

 یا برای اتاق های مستطیلی شکل:

R´w = DnT,w + 10log (3.1/l)

’R برابـر شـاخص کاهش صـدای وزن یافته R بر حسـب 
W

کـه: 
 dB

DNT,W: اختـاف تراز شـدت صـوت استانداردشـده وزن یافته 

بـر حسـب dB با زمـان واخنـش 0/5 ثانیه
I: عـرض اتاق در جهت عمود بر سـطح سـاختمانی جداکننده 

متر برحسب 
S: ابعاد سطح جدا کننده بر حسب مترمربع

تصویر 5.۶: رابطه بین اجزای سازه ای و ویژگی های وابسته به فضا و ابعاد اتاق در عایق بندی صدای هوابرد

R‘w = DnT,w

R‘w = DnT,w + 0.7 dB

2.6 3.1 5.0

R‘w = DnT,w = 2.0 dB

عمق و ارتفاع اتاق گیرنده صدا عمود بر دیوار جداکننده، بر حسب متر 
(ارتفاع اتاق با سقف هاى جداکننده و عمق اتاق با دیوارهاى جداکننده)

2     2.5   3        3.5    4           4.5     5  5.5        6  6.5

R‘
w
 =

 D
nT

,w
 =

 1
0 

x 
lg

 (3
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اتاق های آزمایش برای اندازه گیری عایق صدای کوبه ای در 
سقف های چوبی و صلب )مانند بتن(

آزمایش عایق صدای کوبه ای با دستگاه ضربه زن 
)لرزاننده( استاندارد

تصویر ۶.۶: اتاق آزمایش آکوستیک مصالح ساختمانی در کناف آلمان برای اندازه گیری عایق صدای کوبه ای با دستگاه ضربه زن استاندارد

VE: حجم فضای دریافت کننده صوت

ارتبـاط بیـن مقادیـر فرمول فـوق در تصویر 5.۶ نشـان داده 
شـده اسـت. تصویر 5.۶ نشـان دهنده این موضوع اسـت که 
در یـک اتـاق گیرنـده صـوت بـا عمـق یـا ارتفـاع مشـخص، 
 R’ عمـود بـر سـطح جداکننـده بـا ارتفـاع 3/1 متـر مقادیـر
و DNT یکسـان هسـتند. اگـر عمـق و ارتفـاع اتـاق از 3/1 
متر بیشـتر باشـد، مقادیر سـطوح صـدا متفـاوت خواهد بود 
و عایق بنـدی محافظـت صوتـی در برابـر نوفـه یـا صداهـای 
ناخواسـته بهتـر از شـاخص کاهـش صـوت جـزء جداکننـده 
ارتفـاع و عمـق  بـا  اتاق هـای  بـه عبـارت دیگـر در  اسـت. 
کوچک تـر عایق بنـدی صوتــی بـه همـان میـزان شاخــص 
کاهـش صـوت جـزء جداکننـده کاهـش می یابـد. بـا توجـه 
بـه تصویـر 5.۶، بـه عنـوان مثـال بـرای اتاق هـای مسـکونی 
’R جداکننـده به میزان 2 دسـی بل 

W
بـا عمـق اتـاق 5 متـر 

DNT,W می باشـد. بـه عبارتـی دیگـر بـرای 
کمتـر از مقـدار 

’R بـرای اتاقی بـا ارتفاع 2/۶ 
W

دال هـای بتنـی کـف، میـزان 
DNT,W می باشـد. 

متـر 0/7 دسـی بل بیشـتر از مقـدار 

’L و تراز 
n,w

تـراز صـدای کوبـه ای نرمـال شـده وزن یافتـه 
L’

nT,w
صـدای کوبه ای اسـتاندارد شـده وزن یافتـه 

تراز فشار صدای کوبه ای یک جزء ساختمانی به وسیله شاخص 

’L یا تراز صدای 
n,w

تراز صدای کوبه ای نرمال شده وزن یافته 
’L و بر حسب dB تعیین 

nT,w
کوبه ای استاندارد شده وزن یافته 

بر   L’
n,w

وزن یافته  شده  نرمال  کوبه ای  صدای  تراز  می شود. 
اساس استاندارد ISO 140-7 و یک نـمونه آزمایش فیزیـک 
می شود.  تعیین  داده شده  نشان   ۶.۶ تصویر  ساختمان طبق 
در مقابل شاخص کاهش صوت، ویژگی تعیین کننده در اینجا 
تراز شدت صوت اندازه گیری شده در اتاق گیرنده صدای نمونه 
آزمایش می باشد. اندازه گیری در کل بازه آکوستیک ساختمان 
)فرکانس های تعیین شده( و در گام های یک سوم اندازه باند 

فرکانس انجام می شود. 
ایجاد صدای پیکری که قرار است در داخل جزء ساختمانی 
منتقل شود توسط دستگاه ضربه زنی استاندارد انجام می شود. 
اصاح مقادیر اندازه گیری شده با در نظر گرفتن سطح جاذب 
عنوان  به  تعیین شده  مرجع  و سطح  گیرنده  اتاق  در  صوت 
نهایت  انجام می شود. مشابه حفاظت صدای هوابرد، در  مبنا 
از یک  فرکانس(  به  )وابسته  آزمایش  مقادیر  به منظور اصاح 
شنوایی  حساسیت  میزان  گرفتن  نظر  در  با  مرجع  منحنی 
انسان استفاده می شود )عموما اصاح مقادیر بر اساس منحنی 
تراز  انجام می شود(.  تراز شدت صوت  تعیین  برای   A مرجع 
’L نشان دهنده تراز 

n,w
صدای کوبه ای نرمال شده وزن یافته 

فشار صوت کوبه ای )ناشی از تردد افراد( یک جزء با پل های 
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تصویر 7.۶: رابطه بین اجزای سازه ای و ویژگی های مرتبط با مشخصه های اتاق در عایق بندی صدای کوبه ای
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صوتی طبیعی ساختمانی با یک عدد مشخص می شود.
توجه شود که هر چه تراز صدای کوبه ای نرمال شده پایین تر 

باشد، عایق بندی صدای کوبه ای المان ساختمانی بهتر است.
در بسـیاری از کشـور های اروپایـی کـه مبنـای کار بر اسـاس 
’L کـه 

n,w
اسـتانداردهای اروپایـی می باشـد بجـای شـاخص 

شـامل ویژگـی وابسـته بـه اجـزای اتـاق مربوطـه می باشـد 
معـادل  کـه   L’

nT,w
شـاخص  واخنـش(  زمـان  بـا  )مرتبـط 

 EN12354-1,2,3 ویژگی هـای مـورد اشـاره در اسـتاندارد
اسـت بـه کار مـی رود. مشـابه بـا عایق بنـدی صـدای هوابـرد 
’L به جهت حصول 

n,w
اسـتفاده از این شـاخص در مقایسـه با 

اطمینـان از میـزان سـطح صـوت کوبـه ای برای فضـای مورد 
نظـر بـا توجـه بـه ویژگی هـای آکوسـتیکی هر یـک از اجزای 
جداکننـده فضاهـا و اجزای انتقال دهنده غیر مسـتقیم صوت 
در ترکیـب بـا یکدیگـر و همچنیـن هندسـه اتاق )ابعـاد فضا( 
می باشـد. رابطـه بیـن ویژگی های مرتبـط با جزء سـاختمانی 
’L از هندسـه 

nT,w
’L و فضـای گیرنـده صـدای مـورد نظـر 

n,w

و ابعـاد اسـتخراجی اتـاق گیرنـده و بـر اسـاس فرمـول فـوق 
حاصـل می شـود:

L’n,w = L’nT,w + 10 log (VE) – 15 

که پارامترهای آن به شرح زیر می باشد:
dB تراز صدای کوبه ای نرمال شده وزن یافته بر حسب :L’

n,w

’L: تـراز صـدای کوبـه ای اسـتاندارد شـده وزن یافتـه بـر 
nT,w

حسـب dB بـر اسـاس زمــان واخنش مرجــع 0/5 ثانیـــه

VE: حجم اتاق دریافت کننده صدا

تصــویر 7.۶ ارتـباط این پارامتـرها را نشـان می دهـد. تصویر 
7.۶ نشـان دهنـده ایـن موضوع اسـت که چنانچـه حجم اتاق 
’L و 

n,w
دریافـت کننـده صـدا 32 مترمکعـب باشـد، مقادیـر 

’L تقریبـا بـا هم برابر هسـتند.
nT,w

هنگامیکـه اتـاق دریافـت کننـده صـدا بزرگتـر باشـد، تـراز 
فشـار صـدای کوبـه ای )ناشـی از تردد افراد( اسـتاندارد شـده 
’L کمتـر از تـراز صـدای کوبـه ای نرمال شـده 

nT,w
وزن یافتـه 

’L می باشـد. به عنـوان مثـال عایق بندی صوتی 
n,w

وزن یافتـه 
بهتـر از نـرخ معمـول مـورد انتظـار از تـراز صـدای کوبـه ای 
’L می باشـد. بنابرایـن بـه عنـوان 

n,w
نرمـال شـده وزن یافتـه 

’L در 
n,w

مثـال تـراز صـدای کوبـه ای معمول شـده وزن یافتـه 
اتاقـی بـا ابعـاد دو برابـر اتـاق دریافـت کننـده صـدا معـادل 
۶4 مترمکعـب بـه میـزان 3 دسـی بـل باالتـر از تـراز فشـار 
’L می باشـد 

nT,w
صـدای کوبـه ای اسـتاندارد شـده وزن یافتـه 

)بـه تصویـر 7.۶ مراجعـه شـود(.
تـراز فشـار صـدای کوبـه ای معـادل نرمـال شـده وزن یافتـه 

ΔLw
Ln,w.eq و شـاخص بهبـود کاهـش صـدای کوبـه ای 

تــراز فشــار صــدای کوبــه ای معــادل نرمــال شــده وزن یافتــه 
ــدای  ــی ص ــق صوت ــرد عای ــده عملک ــخص کنن Lnw.eq مش

کوبــه ای ســقف ســازه ای بــدون پوشــش کــف ســازی 
ــاخص  ــه ای )ش ــته ضرب ــدای ناخواس ــش ص ــد. کاه می باش
ΔLw شــاخص تــک عــددی 

بهبــود کاهــش صــدای کوبــه ای( 
اســت بــرای تعییــن بهبــود عملکــرد صــدای ضربه ای توســط 
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تصویر 8.۶: شاخص کاهش صدای وزن یافته برای اجزای یک جداره وابسته به جرم آنها

پوشــش کــف ســازی.
’L کـف آماده 

n,w
تـراز صـدای کوبه ای نرمـال شـده وزن یافته 

دال بتنـی بـر اسـاس فرمول زیر محاسـبه می شـود:

L’
n,w

  = Ln,w.eq
 - Δ 

Lw  (dB)

متغیرهای سازگاری طیف
Ctr، عایـق صوتی 

بـا کمـک متغیرهـای سـازگاری طیـف C و 
سـاختارهای مختلـف در بـازه 100 تا 3150 هرتـز )در صورت 
نیـاز محـدوده فرکانسـی گسـترده تر از 50 تـا 5000 هرتـز 
نیـز قابـل انجـام اسـت( به طـور قابـل توجـه و دقیق تـر قابـل 
ارزیابـی و ثبـت بـوده و ارزیابـی دقیـق بـه انواع خـاص نوفه ها 
)طیف هـای مختلـف سـرو و صـدا( در مـوارد خـاص و منحصر 
بـه فرد بر اسـاس میزان عایق بنـدی صوتی اجزای سـاختمانی 
میسـر می باشـد. شـاخص های تـک عـددی به منظـور تشـریح 
کیفیـت عایـق صوتـی یک جـزء سـاختمانی با در نظـر گرفتن 

متغیر هـای سـازگاری طیـف بـه شـرح زیر می باشـند:
● dB بر حسب Rw(C,Ctr

)

● dB بر حسب Ln,w
(Ci

)

مثـال  عنـوان  بـه  هوابـرد،  منشـاء  بـا  نوفه هایـی  مـورد  در 
شـاخص C بویـژه در مـورد طیـف خاصـی از سـر و صداهایی 
کـه منشـا داخلـی دارنـد بـه کار مـی رود. همچنین بـه عنوان 
نوفه هـای سـهیم در  Ctr معمـوال در مـورد 

مثـال شـاخص 
سـرو صـدای داخـل خیابـان و درون شـهری بـا فرکانس های 

پایین تـر بـه کار مـی رود. در مـورد محـدوده صـدای کوبـه ای، 
Ci بویـژه تداخـل فرکانس هـای 

شـاخص متغیـر سـازگاری 
پاییـن را لحـاظ می کنـد.

6.2.3 عملکـرد صوتی اجـزاء - عایق بنـدی صوتی 
اجـزای جداکننده

بـر اسـاس آکوسـتیک سـاختمان، غالبـا تفاوت هـا ناشـی از 
کاربـرد اجـزای سـاختمانی بصـورت تـک جـداره و یـا چنـد 

جـداره می باشـد )درعمـل دو جـداره اسـتفاده می شـود(.

اجزای تک جداره
اجـزای سـاختمانی تک جـداره معمـوال در روش های سـنتی 
بصـورت صلـب بـه کار می رونـد )ماننـد اجـزای سـاختمانی 
سـاخته شـده بصـورت بنایـی، میلگـرد فـوالدی، سـقف های 
سـازه ای بنایـی صلـب(. شـاخص کاهـش صـوت وابسـته بـه 
جـرم واحـد سـطح و سـختی خمشـی آن جـزء سـاختمانی 
می باشـد. به طـور کلی با افزایـش وزن در سـاختار اجزاء تک 
جـداره عملکـرد عایق صوتـی صـدای هوابرد آن بـاال می رود. 
همچنیـن معمـوال عملکـرد عایـق صوتـی صـدای هوابـرد بـا 
فرکانـس افزایـش می یابد. تنهـا در محـدوده فرکانس بحرانی 
fg اجـزای سـاختمانی )پدیـده رزونانـس یا تشـدید: زمانیکه 
طـول مـوج صـدای هوابـرد با طـول موج های خمشـی اجزای 
غیـر سـازه ای یکسـان شـود( عایـق صوتـی صـدای هوابـرد 
کاهـش می یابـد. تمایـل بـه اختـال عملکـرد در نمـودار در 
تصویر 8.۶ نشـان داده شـده اسـت. این تصویر نشـان دهنده 
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عملکـرد صوتـی یـک نمونـه از سـاختار تک جداره می باشـد، 
شـیب نمـودار عایـق صوتـی در بازه جرم متوسـط بـا منحنی 
تئوریـک قانـون جـرم عایـق صوتی مقایسـه شـده اسـت. در 
بـازه جـرم کمتـر و بـر اسـاس آن ضخامـت کمتـر، اجـزای 
سـاختمانی بـه لحاظ آکوسـتیکی "هادی و منعطف" هسـتند 
و در بـازه جـرم بیشـتر و براسـاس آن ضخیـم تـر، اجـزای 
سـاختمانی به لحاظ آکوسـتیکی "صلب و سـخت" هسـتند و 

از قانـون جـرم بـرای عایـق صوتـی پیـروی می نمایند.
توجـه شـود کـه عایق بنـدی صوتـی مناسـب توسـط اجـزای 
سـاختمانی تـک جـداره تنهـا بـا باالبـردن جرم واحد سـطح 

امکان پذیـر می باشـد. آنهـا 

اجزای دو جداره
سیسـتم های سـاخت و سـاز، پرهیز از به کارگیری جرم واحد 
سـطح بیشـتر به منظـور دسـتیابی بـه عایـق صوتـی باالتـر با 
اسـتفاده از سـاختار دو جـداره میسـر می باشـد. هـردو جداره 
یـا بوسـیله یـک الیـه نـازک هـوا از یکدیگـر جـدا شـده یـا 
توسـط یـک الیه عایـق منعطف بـه یکدیگر متصل می شـوند. 
سـاختار اتصـاالت در طراحـی می بایسـت از نـوع منعطـف در 
نظـر گرفته شـود تـا بتواند انرژی صـوت را بـه حداقل ممکن 
برسـاند. از دیـدگاه سـازه ای این سـاختارها را می تـوان با یک 
سیسـتم جـرم و فنـر معادل کـرد. در اینجا تفاوت هـای ایجاد 
شـده بر اسـاس اصول سـه سـاختار متفاوت مطابق بـا تصویر 

9.۶ شـرح داده می شـود:

● A روش اول
اتصـال دو جـداره سـنگین )حجیـم( کـه عمومـا پوسـته های 
آن بـه لحـاظ خمشـی سـخت می باشـند؛ توسـط یـک الیـه 

میانـی نـازک قابـل ارتجـاع و کاهنده
کاربرد: تراس ها و جدا کننده های نیمه مجزا 

● B روش دوم
اتصـال یـک جداره حجیـم، عموما یـک جداره سـخت با یک 

جـداره منعطف )از لحاظ خمشـی(
کاربرد: دیوارهای جداکننده باربر و غیر باربر با پوشش، بویژه 

و  صوتی  )عایق بندی  دارند  نوسازی  به  نیاز  که  فضاهایی  در 
حرارتی(، سقف های صلب با یک سقف کاذب نرم )به لحاظ 

خمشی( در زیر آن.

● C روش سوم
اتصـال دو جـداره نرم)بـه لحـاظ خمشـی( که در ایـن حالت 
پایـداری  و  اجرایـی  ماحظـات  دلیـل  بـه  میانـی  اجـزای 

باشـند.  داشـته  ارتجاعـی  خاصیـت  می بایسـت 
کاربرد: دیوارهای جداکننده ساخت و ساز خشک

جداره ها  از  یک  هر  صوتی  عملکرد  جداره،  دو  اجزای  برای 
بصورت جداگانه )برابر با "جرم های" آنها( وابسته به اتصال دو 
جداره )برابر با "فنریت" آن( و نوع مصالح عایق به کار رفته در 
فضای بین دو جداره می باشد. در این حالت، بر خاف اجزای 
عملکرد  بر  زیادی  مختلف  فاکتور های  جداره  تک  ساختمانی 
عایق صوتی اجزای ساختمانی تاثیر می گذارند. ساختار دوجداره 
یک سیستم لرزان را تشکیل می دهد که به خودی خود دارای 

تصویر 10.۶: نمودار پیشرفت کیفی عایق صوت ساختارهای تک 
جداره و دو جداره با جرم یکسان در واحد سطح

)A,B,C تصویر 9.۶: اصول ساخت اجزای ساختمانی دو جداره )روش های

A ساختار B ساختار C ساختار
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پوشش  ساختار  با  جداکننده  دیوار  11.۶: مقایسه  تصویر 
Silentboard و صفحه روکش دار گچی

دیوار جداکننده درحالت  عایق صوتی  تصویر 12.۶: مقایسه 
یک الیه و دو الیه

افزایش عایق بندی  فرکانس تشدید f0 می باشد. چنانچه روند 
براساس  را  جداره  دو  و  جداره  تک  ساختمانی  اجزای  صوتی 
به تصویر درآوریم  افزایش فرکانس بصورت نمودار مقایسه ای 
)تصویر 10.۶(، مشخص خواهد شد که در سازه های دو جداره 
میزان افزایش عایق صوتی با افزایش فرکانس دو برابر سازه های 
تک جداره می باشد. افت در نمودار در محدوده فرکانس بحرانی 
fg )مشابه اجزای ساختمانی تک جداره( و در فرکانس تشدید 

f0 در سیستم دو جداره رخ می دهد.
تـا زمانیکـه عایــق صوتــی مطلـوب بدسـت آیـد، اجــزای 
سـاختمانی ساخته شـده می بایست دو جداره باشـند. بنابراین 
فرکانـس تشـدید و در پـی آن پدیـده تشـدید طبیعـی خـود 
 100 فرکانـس  از  پایین تـر  محـدوده  در  دوجـداره  سیسـتم 
هرتـز خواهـد بـود. فرکانس تشـدید بـا افزایش فاصلـه بین دو 
جـداره کاهـش می یابـد و یا بسـته به اینکه سـختی دینامیکی 
الیه هـای عایـق انعطـاف پذیـر با عایق هـای کامپوزیتـی چقدر 

کـم می شـود فرکانـس تشـدید کاهـش می یابـد.
افزایش  با  تشدید(  فرکانس  کاهش  )به منظور  مشابه  اثرات 
قابل  نرم  جداره های  در  رفته  به کار  مواد  سطح  واحد  وزن 
به کار  منعطف  صفحات   fg بحرانی  فرکانس  است.  دستیابی 
ممکن  اندازه  تا  می بایست  جداره  دو  ساختارهای  در  رفته 
در  ایستا  امواج  اصطاح  به  از  جلوگیری  به منظور  باشد.  باال 
فضای بیـن صفحـات )از اثرات منفی پدیده تشدید(، میراگــری 
امــواج می بایست توسط مواد جاذب صوت به کار رفته انجام 
شود. توجه شود که: برخاف ساختارهای تک جداره صلب، 
دستیابی به درجات باالی عایق صوتی، با به کارگیری اجزای 
سطــح  واحـد  مخصوص  جــرم  که  جداره  دو  ساختمانی 
ساز  و  ساخت  ساختارهای  است.  امکان پذیر  دارند  کمتری 

خشک به طورکلی بر اساس اصول ساختاری روش دوم B و یا 
سوم C اجرا می شوند.

دیوارهای جداکننده با زیر سازی فلزی
دیوارهـای جداکننده با زیرسـازی فلـزی و صفحات روکش دار 
گچـی )اصـول سـاخت نـوع C(. دسـتیابی به باالتریـن میزان 
عایـق صوتـی با کمترین وزن واحد سـطح سـاختار امکان پذیر 
می باشـد. عایـق صوتـی دیوارهـای جداکننـده معمـوال تحت 

تاثیـر عوامل زیر می باشـد:
ناپیوستگی جداره ها ●

در  مهـم  فاکتـور  یـک  ناپیوسـتگی جداره هـا  و  جـدا شـدن 
سـاختار سیسـتم جـرم- فنـر دارای عملکـرد مناسـب اسـت. 
اتصال آکوسـتیکی کمتر در سیسـتم سـبب عایق صوتی باالتر 
می شـود. دیوارهـای جداکننده با دو ردیف سـازه و جداسـازی 
سـازه ها از یکدیگـر اثـر عایق بنـدی صوتـی بهتری در مقایسـه 

بـا نـوع جداکننده هـای یـک ردیـف سـازه ای دارند.
در زمـان اسـتفاده از دیـوار جـدا کننـده بـا یک ردیف سـازه 
به منظـور دسـتیابی بـه حداکثـر عایـق صوتـی می بایسـت از 
نـوار یـا خمیر عایق در قاب پیرامونی سـازه ها اسـتفاده شـود 
)تصویـر 11.۶( کـه در دیـوار جدا کننـده با یک ردیف سـازه 
می توانـد تاثیـر بسـزایی در کاهـش سـختی در جهـت عمـود 
بـر الیه پوششـی داشـته باشـد و همچنین در بهبـود عملکرد 

صوتـی و جـدا سـازی جداره هـا موثر اسـت.
جرم و ساختار صفحات ●

افـت  همچنیـن  و  تشـدید  پدیـده  از  جلوگیـری  به منظـور 
عایـق صوتـی در محـدوده فرکانس هـای مد نظـر، چنانچه در 
دیوارهـای جداکننـده از سـازه های قائـم و صفحـات منعطف 
اکوسـتیکی به عنـوان الیـه پوششـی بـرای بهبـود عملکـرد 
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تصویـر 13.۶: مقایسـه دیـوار جداکننـده با ترکیـب مختلف 
صفحـات در الیه هـای پوششـی

الیه  دو  یا  یک  با  جداکننده  دیوار  14.۶: مقایسه  تصویر 
پوششی با ضخامت های یکسان

صوتـی اجـزای سـاختمانی اسـتفاده شـود، امکان رسـیدن به 
عایـق صوتـی بهینـه میسـر می شـود.

ــاوی  ــر مس ــت بزرگت ــا ضخام ــی ب ــش دار گچ ــات روک صفح
بــا 20 میلی متــر ایــن الزامــات را بــه خوبــی بــراورده 
ــت 12/5  ــا ضخام ــات ب ــن صفح ــروزه وزن ای ــازد. ام می س

ــا: ــت ب ــر اس ــر براب میلی مت
صفحـات روکـش دار گچـی بـا وزن حـدود 8 کیلوگرم در  ●

متـر مربع
صفحـات روکـش دار گچـی مقـاوم در برابر حریـق حدود  ●

10 کیلوگـرم در مترمربـع
صفحـات روکـش دار گچـی از نـوع هسـته گچـی سـخت  ●

شـده Diamant در حـدود 12/8 کیلوگـرم در متـر مربـع
صفحـات عایـق صوتـی Silentboard در حـدود 17/5  ●

کیلوگـرم در مترمربـع

عملکـرد عایـق صوتـی صفحـات روکـش دار گچی بـا افزایش 
چگالـی آنهـا بهبـود می یابـد. بویـژه نتایـج خوبـی در زمینـه 
عایق بنـدی صوتـی در سیسـتم کنـاف بـا به کارگیـری نـوع 
 "Silentboard" و   "Diamant" پنل هـا  از  خاصـی 
هسـته  دارای  صفحـات  از  نـوع  ایـن  اسـت.  شـده  حاصـل 
گچـی بهبـود یافتـه بـا توجـه بـه عملکـرد عایق صوتـی خود 
می باشـند، کـه بـه همیـن علـت در مـورد هـر دو صفحه ذکر 
شـده ایـن ویژگـی بـا وزن بـاال در واحـد سـطح آنهـا همـراه 
اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن نـوع صفحات، رسـیدن بـه مقادیر 
عایـق صـوت بسـیار خـوب تنهـا بـا اسـتفاده از یـک الیه در 
سـاختار دیـوار جداکننـده  امـکان پذیر اسـت. بهتریـن عایق 
صوتـی ممکـن بـا به کارگیـری پنـل "Silentboard" حاصل 

می شـود )تصویـر 11.۶(. سـاختار پوششـی چند الیـه به طور 
چشـمگیری عایـق صوتـی دیـوار جداکننـده را در مقایسـه با 
سـاختار تـک الیه افزایـش می دهـد )انتقال فرکانس تشـدید 
بـه محـدوده غیـر بحرانـی- تصویـر 12.۶(. بنابرایـن تاثیرات 

مثبـت عایق بنـدی صوتـی بـه شـرح زیـر می باشـد:

در  ● بـا ضخامت هـای مختلـف  ترکیـب صفحـات  امـکان 
سـاختار پوشـش های چنـد الیـه )کاهـش افـت تصادفی 

در نمـودار مطابـق بـا تصویـر 13.۶(
در یـک الیـه بـا ضخامـت یکسـان، امـکان انتخـاب چند  ●

الیـه پوششـی بجای یک الیـه )2 الیـه 12/5 میلی متری 
از صفحـات( تصویـر  بجـای یـک الیـه 25 میلی متـری 
14.۶ )انتقـال فرکانـس بحرانـی بـه محـدوده غیـر بحرانی(

پرکردن فضای خالی ●
پـر کـردن فضای خالـی ایجاد شـده در داخل سـاختار دیوار 
بـا اسـتفاده از مواد عایق مجـوف تاثیر بسـزایی دارد. در این 
سـاختارها بـه مواد عایـق با طول مشـخصه مقاومـت جریان 
بزرگتـر مسـاوی بـا 5 کیلوپاسـکال بـر مترمربـع مـورد نیـاز 
می باشـد. ایـن شـرایط بوسـیله مـواد عایـق، مصالـح معدنی 
بـا چگالـی بزرگتـر مسـاوی بـا 15 کیلوگـرم بـر مترمربـع 

بخوبـی تامین مــی شود.
روش اجرایـی بـه شـرح زیر اسـت: بـا افزایش ضخامـت مواد 
عایـق به عنـوان پرکننـده فضـای خالـی، عایق بنـدی صوتـی 
دیوارهـای جداکننده در مقایسـه بـا جداکننده های فاقد عایق 
بهبـود می یابـد. به منظـور بهره گیـری کامـل از ویژگی هـای 
عایـق صوتـی در دیوار هـای جداکننده، پرکـردن فضای خالی 
بـا الیـه عایـق بـا ضخامـت بیـن 80 تـا %100 فضـای بیـن 
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دو جـداره می بایسـت مـد نظـر قـرار گیـرد. هنگامی کـه مواد 
الیـاف عایـق معدنی بـا چگالی هـای باالتر و ضخامت یکسـان 
در سـاختار اسـتفاده شـوند، انتظـار عملکـرد عایـق صوتـی 

باالتـر نسـبت بـه الیـاف معدنی "سـبک تر" مـی رود.

فاصله بین دو جداره ●
فاصلـه محـوری جداره هـای گـچ بـرگ از یکدیگرکـه برابـر با 
انـدازه جـان سـازه و سـازه های متصل بـه آن )ضخامـت رانر( 
اسـت، نـه تنهـا یک ویژگـی  عملکرد سـازه ای اسـت بلکه یک 
ویژگـی فنـی عایق صوت نیز می باشـد. این فاصله می بایسـت 
جوابگـوی نقطه فرکانس تشـدید کـه در دیوارجداکننده غالبا 

زیر 100 هرتز اسـت باشـد.
روش اجرایـی بدیـن شـرح اسـت کـه فاصلـه بیشـتر بیـن 
جداره هـا سـبب کاهـش فرکانس تشـدید و افزایش شـاخص 
سـاز  و  )سـاخت  جداکننـده  دیوارهـای  در  صـوت  کاهـش 
خشـک( می شـود. ارائـه راه حـل مناسـب بـه جهت رسـیدن 
’R در حـدود 70 تا 75 دسـی بل بـا نتیجه 

w
بـه الزامـات بـاال 

گیـری از ایـن واقعیـت )در خصـوص فاصله بیـن جداره ها( و 

بـه کمـک مقادیـر مقایسـه ای، چنانچه سـایر شـرایط اضافی 
تحمیـل شـده در پـروژه اجـازه دهـد میسـر می باشـد.

چارچوب سـاخت، مـوارد فنی و اطاعات فیزیک سـاختمان 
سـاختارهای دیـوار جداکننـده بـا سـازه قائـم اندازه گیـری 
شـده مـورد اسـتفاده در فضـای داخلـی بـا شـاخص کاهش 
Rw,R بـه طـور خاصـه در جـدول ۶.۶ آورده شـده 

صـوت 
ست. ا

ــا  ــده ب ــای جداکنن ــوان دیواره ــا به عن ــاختارهای نم در س
ــدی  ــرای عایق بن ــاخت ب ــی س ــده کل ــوالدی قاع ــازه ف س
دیوارهــای  شــده  داده  توضیــح  روش  مشــابه  صوتــی 
جداکننــده داخلــی مطابــق بــا بخــش 3.2.7 می باشــد.

دیوارهای پوششی و دیوارهای با مصالح بنایی
دیوارهـای پوششـی بـا رفتـار نرم)بـه لحـاظ خمشـی( بویـژه 
بـرای بهبـود عملکـرد عایـق صوتـی دیوارهـای تک جـداره با 
مصالـح بنایـی و دیوارهـای مشـابه آن مناسـب هسـتند. این 
موضـوع شـامل بهبـود در هـر دو سـطح از انتقـال بصـورت 
ΔR( و انتقـال غیر مسـتقیم از عناصـر متصل به آن 

مسـتقیم)

EN 12354 جدول ۶.۶: بهبود وزنی عایق صوتی مستقیم بوسیله الیه پوششی وابسته به فرکانس های تشدید بر اساس استاندارد

12ستون
فرکانس تشدید پوشش انعطاف پذیر-ردیف

هرتز
 ΔRw دسی بل

1≤ 8035 - Rw/2 a) b)

210032 - Rw/2 a) b)

312530 - Rw/2 a) b)

41۶028 - Rw/2 a) b)

5200-1

۶250-3

7315-5

8400-7

9500-9

10to 1۶00 ۶30-10

11> 1۶00-5

ΔRw برابر با صفر است.
a( برای فرکانس های تشدید زیر 200 هرتز، حداقل میزان 

b( برای پوشش هادی انعطاف پذیر قبل از اجزای ساختمانی صلب با فرکانس تشدید بین 30 الی1۶0 هرتز شاخص بهبود 
ΔRw برابر با مقدار بدست امده از فرمول زیر می باشد:

∆ = − − ≥0(74.4 20lg 0.5 ( 0w wR f R

Rw: شاخص کاهش صدای وزن یافته عنصر ساختمانی اصلی )دیوار و سقف( بر حسب دسی بل را مشخص می نماید.

= +0
1 2

0.111 1 1
160 ( (

' '
f

d m m

F0: فرکانس تشدید

d: عمق فضای خالی بر حسب متر
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تصویر 15.۶: گزینه های دارای اولویت ساختار دیوار پوششی کناف

ساختار قاب فلزی مستقل از دیوار زمینه متشکل از سازه های CW یا شبکه فلزی متصل به دیوار زمینه با استفاده از عامل اتصال براکت یونیورسال  ●
 CD60 میراگر)عایق صوت( و سازه های

پوشش با صفحات روکش دار گچی ●
عمق فضای خالی ایجاد شده بزرگتر مساوی با 40 میلی متر ●
پر شدن فضای خالی با الیه عایق مجوف بزرگتر مساوی با %80 ضخامت، عایق با طول مشخصه مقاومت در برابر جریان بزرگتر مساوی با 5  ●

کیلوپاسکال مترمربع )به عنوان مثال عایق پشم شیشه معمولی با چگالی در حدود 15 کیلوگرم برمترمربع(

W623

≥ 40 mm

W626

≥ 60 mm (CW 50)
≥ 85 mm (CW 75)
≥ 110 mm (CW 100)

ΔDnf,w( قبـل از اجرای دیوار های پوششـی می شـود.
ΔRL و 

(
دیـوار پوششـی نـرم به همـراه دیـوار صلـب سـاخته شـده بـا 
مصالـح بنایـی تشـکیل یک سیسـتم جـرم- فنر طبـق اصول 
سـاخت توضیـح داده شـده در بخـش B را می دهنـد. درجـه 
بهبود عایق صوتی بسـتگی به طراحی سـاختار الیه پوششـی 
دارد. بهتریـن نتایـج زمانی حاصل می شـود کـه مبانی زیر در 

سـاخت و سـاز رعایت شـده باشد:
حداکثـر فاصلـه از دیـوار بـا مصالـح بنایـی ایجـاد شـود  ●

)جـدا شـدن یـا اسـتفاده از اتصـال میراگـر صـوت(
پوشش با استفاده از صفحات انعطاف پذیر نرم ●
به منظـور  ● ایجـاد شـده  فاصلـه و فضـای خالـی  تنظیـم 

تشـدید فرکانس هـای  کاهـش 
از مصالـح عایـق مجـوف در سـاختار )فضـای  ● اسـتفاده 

خالـی( بـرای میراگـری و تضعیـف صـوت:
ایـن شـرایط بـرای به کارگیـری سیسـتم های دیـوار پوششـی 
کنـاف بصـورت مجـزا ایده آل اسـت با کمـک زیرسـازی فلزی 
و یـا اتصـال مسـتقیم الیـه پوششـی و زیرسـازی آن به کمک 

اتصـال االسـتیک نقطـه ای بـه دیـوار زمینـه با مصالـح بنایی
عایق بنـدی صوتـی بـه کمـک سیسـتم اتصـال مجـزا و  ●

اتصـال مسـتقیم الیـه پوششـی
شـاخص بهبود ΔR الیه پوششـی )حتی با زیر سـازی چوبی( 
بر اسـاس اسـتاندارد EN 12354 قابل محاسـبه می باشد. در 
جدول ۶.۶ و براسـاس اسـتاندارد EN گنجانیده شـده اسـت، 
بـه همیـن دلیـل برای نسـخه های بعدی آن را بـه عنوان مبنا 
قـرار مـی دهنـد. بر اسـاس جـدول ۶.۶ بوضوح می تـوان دید 
کـه فرکانس هـای تشـدید در ایـن سیسـتم "الیـه پوششـی 

انعطاف پذیـر نـرم بـه اضافـه جـزء سـاخته شـده بـا مصالـح 
بنایـی و صلـب" فاکتور هـای تعیین کننده در شـاخص کاهش 
صـدای مـورد انتظـار کل سـاختار هسـتند. میـزان فرکانـس 
تشـدید معمـوال بوسـیله فاصلـه جـدار الیه پوششـی منعطف 
از جـزء سـاختمانی سـاخته شـده بـا مصالـح بنایـی و جـرم 
الیه پوششـی مشـخص می گـردد. جرم جزء سـاخته شـده با 

مصالـح بنایـی تاثیـر اندکی بـر فرکانس تشـدید دارد.
هرچـه فاصله بیـن الیه پوششـی و دیـوار بنایی)فاصله هوایی 
تضعیف کننده( بیشـتر باشـد و یا جرم الیه پوششـی بیشـتر 
فرکانـس  هرچـه  اسـت.  پایین تـر  تشـدید  فرکانـس  باشـد، 
تشـدید پایین تـر باشـد بهبـود کاهـش صـدای دیـوار بنایـی 

بیشـتر خواهـد بود.
پوششـی  دیوارهـای  بـرای  کنـاف  پیشـنهادی  راه حل هـای 
مطابـق بـا تصویـر 10.۶ می باشـد، فرکانس هـای تشـدید در 
رابطـه بـا دیوارهای بـا مصالح بنایی مرسـوم در بـازه بین 20 
تـا 80 هرتـز بسـته به نوع زیرسـازی )فضـای خالی دیـوار( و 
نـوع صفحـات، ضخامـت و تعداد الیه هـای آن )جـرم جداره( 
می باشـد. بنابراین رسـیدن بـه حداکثر شـاخص بهبودکاهش 
می باشـد.  امکان پذیـر  بنایـی  دیوارهـای  بـرای   ΔRw

صـوت 
ΔRw را میتـوان بـا کمـی دقت بر اسـاس نمودارهـای تصاویر 

1۶.۶ و 17.۶ به سـادگی تعییـن نمـود.
در تصویـر 1۶.۶، فرکانس هـای تشـدید دیوارهـای پوششـی 
رایـج کنـاف با زیرسـازی متـداول و فاصله بین الیه پوششـی 
تـا دیـوار اصلی سـاخته شـده با مصالـح بنایی بـا جزئیات زیر 

نشـان داده شـده است.
نقـاط  ● در  متصـل   CD60/27( میلی متـر   40 فاصلـه 
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براکـت( بـا  اتصـال  و  مشـخص 
● )CW 50 ۶0 میلی متر )بصورت مستقل با سازه
● )CW 75 85 میلی متر )بصورت مستقل با سازه
●  )CW 100 110 میلی متر )بصورت مستقل با سازه

و جـرم بـر واحـد سـطح الیـه پوششـی ترجیحـا 10 الی 50 
کیلوگـرم بـر مترمربع 

به عنوان مثال:
● )GKF 10 کیلوگرم بر مترمربع )12/5 میلی متر
● )GKF 20 کیلوگرم بر مترمربع )12/5+ 12/5میلی متر

● )Diamant 24 کیلوگرم بر مترمربع )12/5+ 12/5میلی متر
●  12/5 + silentboard 12/5( 29 کیلوگـرم بـر مترمربـع

)Diamant میلی متـر 
● )silentboard 34 کیلوگرم بر مترمربع )12/5+ 12/5میلی متر

بـرای انـواع اصلـی آن با جرم بزرگتر مسـاوی بـا 50 کیلوگرم 
در متـر مربـع با دقـت کافی تعیین می شـود.

ΔRw از تصویر 17.۶ 
تعییـن فرکانس تشـدید شـاخص بهبـود 

قابـل اسـتخراج می باشـد )با دقـت کافـی و درون یابی خطی 
در منحنـی فرکانـس تشـدید مجـاز(، از ایـن رو بـا اضافـه 
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تصویر 1۶.۶: تعیین فرکانس تشدید
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تصویر 17.۶: تعیین شاخص بهبود ΔRw الیه پوششی، سیستم کناف وابسته به جرم دیوار اصلی و فرکانس تشدید
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اتاق تولید صدا اتاق دریافت صدا

تصویر ۶.18: مسیرهای انتقال صدا بین دو اتاق

کاهش انتقال
صوت پایین
از طریق اجزاى
ساختمانى

کاهش انتقال
صوت باال
از طریق اجزاى
ساختمانى

کاهش انتقال
صوت باال
از طریق اجزاى
ساختمانى

کاهش انتقال
صوت باال
از طریق اجزاى
ساختمانى

کاهش انتقال
صوت پایین
از طریق اجزاى
ساختمانى

کاهش انتقال
صوت پایین
از طریق اجزاى
ساختمانى

تصویر 19.۶: مقادیر کاهش انتقال صدای طولی بوسیله اجزای ساختمانی مجاور )پل های صوتی(

ΔRw دیوارهـای پوششـی عایـق 
Rw دیـوار زمینـه + 

کـردن 
Rw,ges به دسـت می آیـد )مانند مثـال(، نمونه 

صوتـی نهایـی 
:F0، ΔRw

، Rw,ges
محاسـبات انجـام شـده 

●  m1=100 دیـوار زمینـه )اصلـی(: جـرم در واحد سـطح
kg/m2

پوشـش ها: زیرسـازی CD60/27، ضخامت 40 میلی متر،  ●
30 میلی متـــر عایــق الیـــاف معدنــی، پوشش پنــل 
 12/5 Diamant 12/5 میلی متـر + پنـل Silentboard
میلی متـری بـه عنـوان الیـه پوششـی، بـا جـرم در واحد 

m2=29 kg/m2 سـطح
فرکانـس رزونانـس از تصویـر 17.۶ بـرای 40 میلی متـر  ●

ضخامـت دیوار پوششـی، با وزن واحد سـطح 29 کیلوگرم 
بـر مترمربع

نتایـج تقاطـع در نمـودار فرکانـس تشـدید f0 تقریبا برابر  ●
بـا ۶2 هرتز می باشـد.

ΔRw از تصویـر 17.۶ برای f0 برابر اسـت  ●
شـاخص بهبـود 

بـا 51 هرتـز و جـرم واحد سـطح دیـوار اصلـی برابر 100 
ΔRw تقریبا 10 دسـی بل

کیلوگـرم بـر مترمربـع: 
Rw دیوار اصلی برای دیوار با وزن 100 کیلوگرم بر مترمربع  ●

از روی تصویر 17.۶ تقریبا برابر است با 38 دسی بل
دیـوار  ●  ΔRw

 + اصلـی  دیـوار   Rw
بـا  اسـت  برابـر   Rw,ges

ششـی پو
)دیـوار  ● دسـی بل   19+38=57 بـا  اسـت  برابـر   Rw,ges

طـرف( یـک  از  پوششـی 
بهبـود عایق بنـدی صوتـی بوسـیله اجرای دیوار پوششـی  ●

بصورت مسـتقیم سـاخته شـده از صفحـات کامپوزیت

پوششـی  دیـوار  اجـرای  بـا   ΔR بهبـود  شـاخص  همچنیـن 
بصـورت مسـتقم بـا اسـتفاده از صفحـات مرکـب بـه کمـک 
جـدول ۶.۶ قابـل تعییـن می باشـد. در ایـن حالـت، فرکانس 
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تشـدید f0 بـر اسـاس روش زیـر تعییـن می شـود:

= +0

1 1
160 '( (

' '
f s

m m
که در آن:

’S: سـختی دینامیکـی الیه عایــق بر اســـاس استــــاندارد 

MN/m3 برحسـب   EN 29052-1
M’1: جـرم واحد سـطح جزء سـاختمانی اصلی)دیـوار زمینه( 

kg/m2 برحسب 
 kg/m2 جرم واحد سطح دیوار پوششی برحسب :M’2

بـا اسـتفاده از داده هـای تجربـی بر اسـاس روش هـای عملی، 
نتایـج بدسـت آمـده از محاسـبات دارای عـدم قطعیـت بـاال 
اسـت و تنهـا بـا اعمـال ضریـب اطمینان قابل اسـتناد اسـت.

کف هـای بـا مصالـح بنایی/ سـقف های بـا پوشـش گچی/ 
کاذب سـقف های 

بنـا بـه ماحظـات اجرایـی، دال هـای بتنـی با پوشـش گچ و 
در صـورت امـکان با سـقف های کاذب سـبک منعطف معموال 
بـه صـورت سـاختار دو جـداره )یا چنـد جداره( می باشـد که 
بـه طـور خاصـه در قاعده کلی سـاخت B به آن اشـاره شـد. 
از الزامـات جـداره سـبک بـاالی دال )سـقف اصلـی( یـا کف 
و غیـره ایـن دال هـا عـاوه بـر عایق بنـدی صـدای هوابـرد، 
عایق بنـدی صـدای کوبـه ای به میـزان کافـی اسـت. وظیفـه 
پیشـگیری از انتقال صدای مسـتقیم از طریق سـاختار سـقف 
کاذب تـا آنجا که ممکن اسـت توسـط جداسـازی اجـزا انجام 
می شـود تـا از ورود صـدای ناخواسـته در بـاالی سـقف اصلی 
کـه ناشـی از انتشـار صـدا از پاییـن سـقف اسـت جلوگیـری 
شـود. اثـر ایـن موضـوع بـا اضافه کـردن سـقف کاذب تقویت 
می شـود. تعییـن اثـر بهبـود آن بـا شـاخص عایـق صـدای 

ΔRw و بـر اسـاس جـدول ۶.۶ انجـام می شـود.
هوابـرد 

مولـد  صوتـی  عایـق  آکوسـتیک  4.2.6 عملکـرد 
طولـی عناصـر جانبـی

انتشـار صـوت طولـی بسـتگی به جزئیـات اجرایی هـر یک از 
اجـزا جـدا از هم )سـاختار دیوار با مصالح بنایی، سـاختارهای 
سـبک و غیـره( و نـوع اتصال هـر یک از اجـزای بصورت مجزا 
بـه عناصـر سـاختمانی مجاور )کاهـش نقاط تمـاس( دارد. بر 
اسـاس اسـتاندارد EN 12354-1 برای ترکیب اجزای سـبک 
به عنـوان اجـزای سـاختمانی جداکننـده و ارتبـاط دهنـده و 
همچنیـن ترکیب اجزای سـاختمانی سـبک به عنـوان اجزای 
جداکننـده بـا مصالـح بنایـی بـه عنـوان اجـزای سـاختمانی 
ارتبـاط دهنـده، تنها مسـیرهای انتقال صـوت Ff باید در نظر 

گرفته شـوند.
ــی  ــق صوت ــی، عای ــح بنای ــا مصال ــی ب ــای جانب در دیواره
ــاخص  ــطح )ش ــد س ــرم واح ــه ج ــته ب ــا وابس ــی عمدت طول

عایــق صوتــی مســتقیم( دیوارهــا می باشــد. چنانچــه اجــزای 
ــاختار  ــک س ــوان ی ــن به عن ــی در طرفی ــاختمانی ارتباط س
ســبک اجــرا شــده باشــند، انتقــال صــدا از مســیرهای 
ارتباطــی غیرمســتقیم ارتبــاط ویــژه ای بــه طراحــی اتصــال 
اجــزای ســاختمانی جداکننــده بــه جــزء ســاختمانی متصــل 

ــه آن دارد. ب
درواقـع در اجـزای سـبک جانبـی صرفنظـر از ایـن کـه ایـن 
موضـوع در مـورد سـقف ها یـا کـف و دیوارهـا باشـد دو راه 

بـرای انتشـار صـوت وجـود دارد:

انتقـال از طریـق صفحـات )بـه عنـوان مثـال صفحـات  ●
پوششـی( دیـوار  پوششـی، 

انتقال از طریق فضای خالی/ حفره ها ●
اقدامـات انجـام شـده بـرای کاهش انتشـار صـوت طولی  ●

بـرای هـر دو راه انتقـال موثر اسـت.
بـه منظـور بـه حداقـل رسـاندن انتقـال امـواج صوتی در  ●

یـک فضـای خالـی/ حفـره، آن را بـا مصالح عایـق الیافی 
تضعیـف کننـده صـوت پر می کننـد یا حداقـل در منطقه 
اتصـال جزء سـاختمانی جداکننـده )دیوار جـاذب( از آن 

شود. اسـتفاده 
جـرم و حجـم بیشـتر الیه پوششـی اثـر مثبتـی دارد، به  ●

نحـوی کـه انتقـال صـوت از طریـق ارتباط غیر مسـتقیم 
توسـط دو الیـه پوششـی کمتـر از یـک الیـه پوششـی 

ست. ا
ــی در  ● ــای ارتباط ــازی جداره ه ــر را جداس ــترین اث بیش

منطقــه اتصــال بــه جــزء جداکننــده دارد، یعنــی هیــچ 
پوشــش پیوســته ای بیــن دو اتــاق مجــاور وجــود نداشــته 
ــه صــوت  ــده ب ــده آل جــزء جداکنن ــت ای باشــد. در حال
ــود  ــل می ش ــاور متص ــزء مج ــه ج ــویی" ب ــال کش "اتص
ــوع از  ــن ن ــا کمــک ای ــم جــدا هســتند. ب ــا از ه و کام
ــی نســبت  ســاختارها شــاخص های کاهــش صــوت طول
بــه حالتــی کــه ایــن اتفــاق رخ نمی دهــد بســیار باالتــر 

ــر 19.۶(. اســت )تصوی
صـدای  ● انتقـال  تـراز  اختـاف  سـبک،  سـاختارهای  در 

Dn,f,w بـرای اهداف محاسـباتی بـه کار می رود. 
وزن یافتـه 

شـاخص کاهش صـوت طولی برای سـاختار های ســبک 
 DIN در جدول 7.۶ الــی 9.۶ بـــر اســاس استـانــدارد

33-4109 به طـور خاصـه ارائـه شـده اسـت.
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E DIN 33-54109 جدول 7.۶: اختاف تراز انتقال صدای وزن یافته نرمال شده دیوار جداکننده با زیرسازی فلزی بر اساس استاندارد

پوشش سمت داخلی دیوار نمونه ساختار
جدا کننده

اختاف تراز نرمال شده طرفین 
)Dn,f,w(

حداقل ضخامت
mm

 d = 50

dB

 d = 100

dB

ادامه  دار
ادامه پوشش دیوار مجاز بدون درز

تک الیه
≥ 12/5

 GKB

5355

دو الیه
≥ 2x12.5

 GKB

5۶59

با درز 
دیوار مجاور از سمت اتاق با درز

بزرگتر مساوی با 3 میلی متر

تک الیه
≥ 12/5

 GKB

5759

دوالیه
≥ 2x12.5

 GKB

۶0۶1

با درز
دیوار مجاور از سمت اتاق با درز 

بزرگتر مساوی 3 میلی متر

دوالیه
≥ 2×12/5
Diamant

-73

با درز
دیوار مجاور از سمت اتاق با درز 

بزرگتر مساوی 3 میلی متر

دوالیه
≥ 2×12/5

Silentboard

-74

منقطع
دیوار منقطع از سمت اتاق با 

پوشش ادامه دار از سمت خارج

دوالیه
≥ 2×12/5
Diamant

-75

یکپارچه
دیوار منقطع از سمت اتاق با 

پوشش ادامه دار از سمت خارج

دوالیه
≥ 2×12/5
Diamant

-75

دوالیه
≥ 2×12/5

Silentboard

-7۶
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پوشش سمت داخلی دیوار نمونه ساختار
جدا کننده

اختاف تراز نرمال شده طرفین 
)Dn,f,w(

حداقل ضخامت
mm

 d = 50

dB

 d = 100

dB

یکپارچه
دیوار منقطع از سمت اتاق با 

پوشش ادامه دار از سمت خارج

1x12.5 Silentboard

+

1x18 Diamant

-80

1001۶5 )-2،-7(

جدول 8.۶: اختاف تراز انتقال نرمال شده وزن یافته از عناصر مجاور برای دیوارهای مصالح بنایی با الیه پوششی در جهت 
E DIN 4109-33 انتقال صدای عرضی بر اساس استاندارد

پوشش سمت داخلی نمونه ساختار
دیوار جدا کننده

اختاف تراز نرمال شده طرفین 
)Dn,f,w(

kg/m2GKB db پنل گچی 12/5 کناف
الیه پوشش ادامه دار با 

صفحات مرکب عایق الیاف 
معدنی

10055

20059

25059

300۶0

400۶0

الیه پوششی ادامه دار با درز 
داخلی، بصورت مستقل

≥ 100۶3

الیه پوششی منقطع، بصورت 
مستقل

≥ 100≥ 70
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جدول 9.۶: شاخص کاهش صدای طولی برای سقف یکپارچه با یا بدون پوشش

سقف یکپارچه بدون روکش یا با روکش پیوسته
kg/m2 جرم در واحد سطح با روکش پیوستهRL,w,R dB شاخص کاهش صدای طولی

10041
20051
3005۶
35058
400۶0
500۶3

سقف های با مصالح بنایی به همراه الیه های کفسازی به صورت مجزا
نمونه ساختارها

جرم واحد سطح سقف سازه ای بزرگتر مساوی با 300 کیلوگرم بر متر مربع
شاخص کاهش صدای طولی مجاز 

گچ، سیمان،
روکش کف

کربنات منیزیم
یا گچی

الیه
عایق

رطوبتی

روکش
کف

پیش 
ساخته

کف سازی ممتد در 
الیه های مجزا

44
تا

48

50
تا

52

-

کف سازی ممتد بر 
روی عایق الیاف 

معدنی / الیه عایق 
الیافی

404۶-

کف سازی ممتد با 
درز انقطاع بر روی 
الیاف معدنی / الیه 

عایق الیافی

57--

کف سازی بصورت 
سازه ای به وسیله 

دیوار جداکننده جدا 
شده است

72-72
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جدول 10.۶: شاخص کاهش صوت طولی برای انتقال صدا از دیوارهای با مصالح بنایی از طریق ارتباط غیر مستقیم

دیوارهای با مصالح بنایی
میزان شاخص کاهش صدای طولیجرم واحد سطح بر حسب کیلوگرم بر مترمربع 

10043
20053
30058
350۶0
400۶2
500۶5

از  هوابـرد  صوتـی  عایـق  نتایـج  5.2.6 محاسـبه 
ارتباطـی و  جداکننـده  اجـزای 

نتایــج عایق صــدای هوابرد بر اســاس اســتاندارد اروپـایی 
EN 12354-1 محاسـبه می شـود. بـر اسـاس روش عنـوان 
انتقـال صـدای  نتایـج   EN 12354-1 اسـتاندارد  در  شـده 
هوابـرد بیـن دو فضـا، انتقـال صدا بصورت مسـتقیم بوسـیله 
اجـزای سـاختمانی جداکننـده و انتقـال صـدا بصـورت غیـر 
قـرار  ماحظـه  مـورد  صوتـی  پل هـای  طریـق  از  مسـتقیم 
گرفته انـد. مقادیـر هریـک بصـورت مجزا برای حصـول نتیجه 

مقـدار انـرژی انتقـال صـوت بـه یکدیگـر اضافـه می شـوند.
عـاوه بـر این مسـیرهای انتقـال غیر مسـتقیم ماننـد انتقال 
صـدا از طریـق داکت ها، سیسـتم های تهویـه، حفره ها ایجاد 
شـده بعلـت نصـب اجـزا در روند محاسـبه منظور نشـده اند. 
بـرای جداکننده هـای دوجـداره با سـاختار منعطف و سـبک 
ماننـد دیوارهـای جداکننـده بـا زیرسـازی فلـزی یـا چوبی، 
به منظورتاییـد تقریبـی بـرای سـاختمان های طراحـی شـده 
بشـکل قـاب کـه بصـورت عملـی در آلمـان مـورد اسـتفاده 
 E DINهمچیـن و   DIN 4109 اسـتاندارد  قرارگرفته انـد 
12-33:2013-4109 و 11-02:2013 اسـتفاده می شـود. 
در  صـدا  کاهـش  شـاخص  مـی رود  انتظـار  روش  ایـن  در 
سـاختمان بایـد بـا افـزودن فرمـول لگاریتمـی زیـر از مقدار 
عایـق صوت )عبور مسـتقیم( جـزء جداکننـده )مانند دیوار( 
و مقـدار کاهـش صـوت طولـی اجـزای جانبـی )عموما کف، 

سـقف ها و دو دیـوار مجـاور( بدسـت آیـد:

, , , ,
,

1

10log(10 10 )
10 10

n
w R L w R i

w R
i

R R
R dB

=

′ ′− −
′ = − +∑

یـک محاسـبه سـاده بـرای اتـاق بـا ابعـاد معمولی کـه نتایج 
بدسـت آمـده آن بـه انـدازه کافـی دقیـق و مطمئـن باشـد با 
اسـتفاده از روش نمـودار )تصویـر 20.۶( بـه کمـک مقـدار 
 Dn,T,w

وزن یافتـه  شـده  اسـتاندارد  صـدای  تـراز  اختـاف 
براحتـی امکان پذیـر مــی باشد.

کار برنامـه ریـزی به سـادگی شـامل انتخاب تـراز عایق صوتی 
می باشـد،  مجـزا  بصـورت  سـاختمانی  اجـزای  از  یـک  هـر 
کـه  می شـود  حاصـل  زمانـی  نظـر  مـورد  نتیجـه  بنابرایـن 
حداقـل تـراز عایـق صوتـی مـورد نیـاز را بـرآورده سـازد. در 
نظـر گرفتـن و تعییـن مقدار عایـق صوتی اجزای سـاختمانی 
بیـش از مقـدار مـورد نیـاز در زنجیـره انتقـال صـدا از اجزای 
باالرفتـن  باعـث  تنهـا  و  نـدارد  توجیهـی  سـاختمانی هیـچ 

می شـود. سـاختمان  هزینه هـای 
لطفا توجه شود که:

عایق بنـدی صوتـی بیـن اتاق هـا می بایسـت بـه همـان اندازه 
بـرای "ضعیف تریـن صـدای هوابـرد" نیز کارآمد باشـد.

6.2.6 عملکرد صوتی اجزا عایق بندی صدای ناشی از 
تردد

کیفیـت عایـق صـدای کوبـه ای یـک سـقف بوسـیله سـقف 
اصلـی )جرم سـقف اصلـی و احتمـال ترکیب با سـقف کاذب 
Ln,w,eq )معادل تراز 

منعطـف زیـر آن( با اسـتفاده از شـاخص 
صـدای کوبـه ای وزن یافتـه معمول شـده( تعییـن می گردد، و 
بـرای پوشـش کف دال بـه عنوان مثـال صفحات کف شـناور 
پایـه معدنی/قطعـات کفسـازی پیش سـاخته شـناور بوسـیله 
اعمـال ضریـب  بـا  ΔLw )کاهـش صـدای ضربـه ای( 

مقـدار 
اصاحـی K بعلـت انتقـال غیر مسـتقیم از اعضـای مجاور)پل 

صوتـی( مشـخص می گـردد.
ΔLw ســاختارهای پیــش ســاخته 

ــه ای  کاهــش صــدای کوب
ــر روی دال  ــاف ب ــتم کن ــا سیس ــال ب ــوان مث ــه عن ــف ب ک
صلــب )مصالحــی مثــل بتــن( در جــدول 12.۶ نشــان داده 

شــده اســت.
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ســقـف کــــفســقـف

کــــف

اجزاى ساختمانى مجاور (انتقال دهنده صوت)

دیـــوار 1

دیـــوار 1

دیـــوار 2

دیـــوار 2

دیوار جداکننده

دیوار جداکننده

نتایج شاخص کاهش صوت طولى
اجزاى ساختمانى

نتایج شاخص کاهش صوت طولى جداکننده
با در نظر گرفتن اجزاى ساختمانى مجاور

اخـــتالف

کمترین مقدار
از 1 و 2 مقدار اسمى

59/6
دسى بل

مقدار اسمى 0/4

R

1

L, w, R

60 dB

R

2

L, w, R

70 dB10 dB

43

L, w, RR

63 dB
3.4 dB
اختالف

5اختالف

کـمتـرین مقـدار از
3و4 مقدار اسمى

58 دسى بل

6

L, w, RR

73 dB
15 dB

7

کمترین مقدار از
5 به 6 مقدار اسمى

57/9 دسى بل

8

w, RR

64 dB

کمترین مقدار از
7 به 8 مقدار اسمى

56/9 دسى بل

6.1 dB

w, RRL, w, RR

63 dB

L, w, RR

73 dB64 dB

L, w, RR 60 dB

L, w, RR 70 dB

0.0

3.0

0.5

2.8

1.0

2.5

1.5

2.3

2.0

2.1

2.5

1.9

3.0

1.8

3.5

1.6

4.0

1.5

4.5

1.3

5.0

1.2

5.5

1.1

6.0

1.0

6.5

0.9

7.0

0.8

7.5

0.7

8.0

0.6

8.5

0.6

9.0

0.5

9.5

0.5

10.0

0.4

10.5

0.4

11.0

0.3

11.5

0.3

12.0

0.3

12.5

0.2

13.0

0.2

13.5

0.2

14.0

0.2

14.5

0.2

15.0-19.5

0.1

≥ 20

0.0

اختالف

مقدار اسمى

اختالف

مقدار اسمى

مقدار اسمى
0.1

مقدار اسمى
1.0

56 dB

مقدار اسمى
1.6

تصویر ۶.20: محاسبه تقریبی شاخص کاهش صوت وزن یافته یک جداکننده جداره با استفاده از فرآیند نموگراف )دستورنگار(
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جدول 11.۶: شاخص کاهش صوت طولی برای انتقال از طریق سقف های سازه ای به همراه سقف کاذب در زیر آن

نمونه ساختارهای سقف 
کاذب بدون تخلخل در 

سطح )غیرمجوف( ارتفاع 
آویزگیری 400 میلی متر

صفحات روکش دار 
GKB گچی کناف

شاخص کاهش صدای طولی مجاز

حداقل ضخامت
)میلی متر(

بدون 
الیه پشم 

معدنی

الیه سراسری پشم 
معدنی )میلی متر(

 ≥ 40 ≥ 80
اتصال دیوار جداکننده 

به زیر سقف کاذب، الیه 
عایق در پشت سقف 

ادامه دارد

تک الیه
≥ 12/5 

484950

دو الیه
 ≥ 2 x 12/5

555۶5۶

اتصال جداکننده به زیر 
سقف کاذب، الیه عایق 

در پشت سقف ادامه 
دارد

تک الیه
 ≥ 12/5

50545۶

دو الیه
 ≥ 2 x 12/5

575959

الیه عایق پشت سقف 
به وسیله صفحات گچی 

قطع شده است

تک الیه
≥ 12/5

۶7

دیوار جداکننده به سقف 
سازه ای متصل است 
)پوشش و الیه عایق 

کامل تا سقف سازه ای 
ادامه دارد(

تک الیه
 ≥ 12/5

۶7

دیوار جداکننده به سقف 
کاذب متصل است با 

الیه پوششی منقطع و 
کتیبه جاذب صوت*

تک الیه
 ≥ 12/5

۶2

 DIN EN 13162 جداسازی از پشم معدنی بر اساس )*
r ≥ 8 kPa·s/m2 :مقاومت در برابر جریان طولی

برای ارتفاع آویزگیری بیشتر از 400 میلی متر مقادیر 
فوق در حدود 1 دسی بل کاهش می یابد.



210

جدول 12.۶: کاهش صدای کوبه ای ساختارهای پیش ساخته کف، سیستم کناف در دال ها )ساخته شده با مصالح صلب مانند بتن(

ساختار کف الیه اصلی + ساختار قبل از الیه اصلی ضخامت کل کاهش صدای ناشی از تردد در 
سقف سازه ای

مقادیر محاسباتی مقادیر آزمایش

Brio 18 / Brio 23

20 mm EPS
38/43 Δ Lw,R (dB)

16

Δ Lw,P (dB)

18

TUB 2x 12.5
 mm wood fibre 10یا

 mm mineral wool 10 یا
 mm EPS 20 یا

7 mm PE foil Ethafoam

35
35
45
32

1۶
18

Brio 18 / Brio 23
  mm wood fibre 10یا

10 mm mineral wool

28/33
17 19

Brio 18 + Brio 18 2)
  mm wood fibre 10یا
10 mm mineral wool

4۶
18 20

Brio 18 + TUB 12.5 2)
 mm wood fibre 10یا

10 mm mineral wool

40.5
19 21

TUB 2x 12.5

35 mm Knauf Dry Bulk Leveller PA
۶0

20 22

Brio 23 + TUB 12.5 2)
 mm wood fibre 10یا

10 mm mineral wool

45.5
21 23

Brio 18 / Brio 23

10 mm mineral wool 3)
mm wood fibre 10یا

20 mm Knauf Dry Bulk Leveller PA

48/53
 without(

 cover
)plate

22 24

TUB 2x 12.5

8 mm wood fibre

35 mm Knauf Dry Bulk Leveller PA

۶8
22 24

Brio 23

20 mm mineral wool, s ≤ 40 MN/m³ 1)
43

25 27

Brio 23

20 mm mineral wool, s ≤ 40 MN/m³ 1)

8 mm wood fibre

20 mm Knauf Dry Bulk Leveller PA

71
28 30
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 RFf,w را می توان با Dn,f,w ،توجه: چنانچه سطح جداکننده 10 مترمربع باشد، ارتفاع اتاق 2/8 متر و طول لبه ها 4/5 متر باشد
معادل در نظر گرفت. اگر ابعاد لبه های طولی و ارتفاعات اتاق به طور قابل توجهی کمتر ازاین مقادیر باشد می بایست، شاخص 
کاهش صدای جانبی برگرفته از اختاف تراز صدای وزن یافته استانداردسازی شده می بایست بر اساس فرمول زیر محاسبه شود. 
چنانچه ابعاد لبه های طولی و ارتفاعات اتاق به طور قابل توجهی بیشتر از این مقادیر باشد، شاخص کاهش صوت کمتر از مقدار 

واقعی تخمین زده می شود و در محدوده اطمینان می باشد. فرمول محاسبه:

, ,

1

10log 10 10
10 10

Dd w Ff w
w

F f

R R
R

= =

−    ′ = − +    
    

∑

که در آن:
Dn,f,w: اختاف تراز صدای معمول شده وزن یافته

I lab: طول لبه های مبنا )مرجع(

برای نما و دیوارهای داخلی با انتقال در جهت افقی برابر با 2/8 متر ●
برای سقف ها، سقف های کاذب و ساختارهای کف با انتقال در جهت افقی همچنین برای نما و دیوارهای داخلی  ●

و در جهت عمودی برابر با 4/5 متر 
If: طول اتصال مشترک اجرای ساختمانی جدا کننده و ارتباطی با در نظر گرفتن شرایط ساختمان مربوطه بر حسب متر

Ss: سطح جزء ساختمانی جداکننده بر حسب مترمربع

A0: سطح جذب کننده مرجع 10 مترمربع

, , ,
0

10log 10loglab s
Ff w n f w

f

I S
R D

I A
  

= + +   
   

RDd,w: شاخص کاهش صدای مستقیم

RFf,w: شاخص کاهش صدای جانبی )غیر مستقیم(

تراز فشار صدای کوبه ای نرمال شده
Ln,w,eq وزن یافته معادل

 ،EN-12354-1 با ساختارهای سقف همگن بر اساس استاندارد
تراز فشار صدای کوبه ای نرمال شده وزن یافته معادل برای جرم 
واحد سطح در محدوده بین 100 کیلوگرم بر مترمربع تا 720 

کیلوگرم بر مترمربع بر اساس رابطه زیر تعیین می شود:

( )2
, , 164 35lg / 1 /n w eqL m kg m = −  

انتقـال صـدای  بـرای   Ln,w,eq
بـرای  مقـدار مشـخص شـده 

کوبـه ای مسـتقیم در یـک اتـاق بـه شـرح زیـر بـه کار گرفته 
می شـود:

ضریب اصاح K سقف های ساخته شده با مصالح بنایی:
ضریب اصاح K سقف های ساخته شده با مصالح بنایی بدون 
دیوارهای  وزن )سطح(  نتیجه  متوسط  کاذب، چنانچه  سقف 
ارتباطی با مصالح بنایی، کمتر یا مساوی با وزن سطح سقف 

باشد به طور قابل محاسبه ای موثر است )جدول 13.۶(.

ساختار کف الیه اصلی + ساختار قبل از الیه اصلی ضخامت کل کاهش صدای ناشی از تردد در 
سقف سازه ای

مقادیر محاسباتی مقادیر آزمایش
Brio 18 + Brio 18

20 mm mineral wool, s ≤ 40 MN/m³ 1)

8 mm wood fibre

20 mm Knauf Dry Bulk Leveller PA

84 31 33

مقادیر فوق در 
محاسبات و 

آزمایش های جدول 
استفاده شده است:

MN/m3 40 الیاف چوب با چگالی 240 کیلوگرم بر متر مکعب، سختی دینامیکی
سیستم کفسازی کناف PA با چگالی در حدود 500 کیلوگرم بر مترمکعب

 DIN4108-10 بر اساس استاندارد DEO از نوع EPS
عایق الیاف معدنی با چگالی 180 کیلوگرم بر مترمکعب برای خانه های مسکونی و غیره با تحمل بار 2 

کیلونیوتن بر مترمربع و با رنقطه ای یک کیلونیوتن
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جدول 13.۶: ضـریـب اصـاحـی K برای انتـقال از اعضـای مجـاور سقف اصـلی بدون سقف های کـاذب بر اسـاس اسـتاندارد 
E DIN 4109-2 و EN 12354-2

برحسب کیلوگرم
بر مترمربع

متوسط جرم واحد سطح عناصر همگن، انتقال از عناصر ساختمانی مجاور که فاقد ساختارهای پوششی هستند
100150200250300350400<450

10010000000
15011000000
20021100000
25021110000
30032111000
35032111100
40042211110
45043221111
50043221111
۶0054322111
70054332211
800۶4432221
900۶5433222

’m جرم واحد سطح دال ها بصورت مجزا است بدون کفسازی و سقف کاذب
s
توجه: 
 :Rw’R

 :Dn,f,w,i
’R یا 

L,w,R,i

n: تعداد اجزای ساختمانی مجاور است )که معموال برابر 4 می باشد(.

جدول 14.۶: ضریب اصاحـی Kt بـرای انـتقال از اجـزای مجـاور سقف اصـلی بدون سقـف های کاذب بر اسـاس اسـتاندارد 
E DIN 4109-2 و EN 12354-2

جرم واحد سطح دال 
بصورت مجزا بر حسب 

کیلوگرم بر مترمربع

میانگین جرم واحد سطح اجزای همگن، اجزای ساختمانی مجاور که فاقد ساختارهای پوششی 
هستند بر حسب کیلوگرم بر مترمربع

100 150 200 250 300 350 400 450 500
100 -3 -۶ -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
150 -3 -5 -7 -8 -9 -9 -9 -9 -9
200 -2 -4 -۶ -7 -8 -8 -9 -9 -9
250 -1 -3 -5 -۶ -7 -7 -8 -8 -8
300 0 -2 -4 -5 -۶ -7 -7 -8 -8
350 0 -2 -3 -4 -5 -۶ -۶ -7 -7
400 1 -1 -2 -3 -5 -5 -۶ -۶ -۶
450 1 0 -2 -3 -4 -5 -5 -۶ -۶
500 2 0 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -5
۶00 3 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -5
700 4 2 1 0 -2 -3 -3 -4 -4
800 5 3 2 0 -1 -2 -2 -3 -3
900 ۶ 4 2 1 0 -1 -2 -3 -3

’m جرم واحد سطح دال ها بصورت مجزا است بدون کفسازی و سقف کاذب
s
توجه: 
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بـه عـاوه عایـق صوتی سـقف کاذب موثردر زیر سـقف اصلی 
سـاخته شـده بـا مصالـح بنایـی بـا پوشـش ورقـه ای منعطف 
مطابـق با اسـتاندارد E DIN 4109 و مندرجات جدول 14.۶ 

می بایسـت درنظـر گرفته شـود.
سقف های کاذبی به عنوان عایق صوتی در نظر گرفته می شود 
که از ویژگی های بالقوه آن بهبود عایق صوتی صدای هوابرد 
اجزای  چنانچه  باشد.  دسی بل   10 با  مساوی  بزرگتر   ΔRw

کسرهایی  باشند،  مجهز  پوششی  الیه  به  ارتباطی  دیوارهای 
که به علت مسیر انتقال کاهش داده شده، ضروری نیستند.

ــه ای  ــی کوب ــق صوت ــه عای ــبه نتیج 7.2.6 محاس
ــان( ــردد انس ــر ت ــر اث )ب

عایق صوتی کوبه ای در هوا )تراز صدای کوبه ای نرمال شده 

’L( براساس استاندارد EN 12354-2 و مطابق 
n,w

وزن یافته 
فرمول زیر محاسبه می شود:

( ), , , .n w n w eq wL L L K dB′ = − ∆ −

8.2.6 قوانین و الزامات عایق بندی صوتی
الزامات حوزه ساختمان برای عایق بندی صوتی به طور کلی در 
آئین نامه ها و استاندارهای ملی مندرج شده است. عموما بسته به 
کاربری ساختمان )ساختمان های مسکونی، موسسات آموزشی، 
بیمارستان ها، هتل ها و غیره( حداقل عایق صوتی مورد نیاز بین 
دو آپارتمان و اتاق های کار مجاور همچنین برای ساختمان های 
این  بر  عاوه  است.  تنظیم شده  نامه ها  آئین  این  در  خارجی 
قوانین محدودیت هایی برای سر و صدا در سیستم های داخلی 

تخصیص داده است )به عنوان مثال اتصاالت بهداشتی(.

3.6 محافظت در برابر دما و رطوبت

محافظـت حرارتـی شـامل اقداماتـی در پوسـته خارجـی و 
سیسـتم های داخلی سـاختمان اسـت که از یک سـو شرایط 
مسـاعد آب و هوایی)رطوبـت و دمـا( در داخل سـاختمان را 
بـرآورده سـاخته و از سـوی دیگـر کاهـش مصـرف انـرژی و 
CO2 و دیگـر گازهـای گلخانـه ای آالینـده دیگـر را 

تولیـد 
به همـراه خواهـد داشـت. حفاظت رطوبتی مربوط به شـرایط 
آب و هوایـی کـه از یک سـو مسـتقیما با محافظـت حرارتی 
سـاختمان در ارتبـاط بوده و از سـوی دیگر سـاختمان را در 
برابـر خطـرات ناشـی از رطوبـت محافظـت می نمایـد. عایـق 
حرارتـی ناکافـی باعث شـکل گیری قطـرات ریــز آب )میعان( 
بـــر روی سطــوح اجـزای ساختمانــی می شود. عاوه بر این 

در سـاختمان دارای رطوبـت بیـش از حـد )نـم( اثـر عایـق 
حرارتـی مـواد عایـق کاهش می یابـد و مانع بهـره وری انرژی 

در سـاختمان می شـود.
ــش(  ــتان )گرمای ــی در زمس ــت حرارت ــن محافظ ــز بی تمای
و محافظــت حرارتــی در تابســتان )ســرمایش و تهویــه 
موقعیــت  بــه  بســته  می توانــد  کــه  اســت  مطبــوع( 
ــرای  ــاوت باشــد. ب ــف متف ــی در کشــورهای مختل جغرافیای
ــده و  ــای بدســت آم ــه انرژی ه ــه مجموع ــرژی ک ــادل ان تع
از دســت داده بــرای هــر نــوع از یــک جریــان انــرژی اســت 
ــرژی  ــان ان ــوع جری ــار ن ــا جــدول15.۶، چه ــق ب ــه مطاب ک

ــود دارد.  وج

جدول15.۶: انرژی بدست آمده و تلف شده در یک ساختمان

دمای پایین بیرونی در ساختمان گرم می شود.دمای باالی بیرونی در ساختمان تهویه می شود
تاثیراثرتاثیراثر

منفیانتقال گرما حاصل می شود
دمای اتاق گرم می شود

منفیانتقال گرما از دست می رود
دمای اتاق سرد است

چرخش گرمایی حاصل 
می شود

منفی
هوای خنک به سمت خارج 

می رود

منفیچرخش گرما از دست می رود
)هوای گرم شده اتاق به 

بیرون می رود(
انرژی گرمایی تابشی از 

طریق پنجره ها و اجرای تیره 
ساختمانی ایجاد می  شود

منفی
دمای اتاق گرم می شود

انرژی گرمایی تابشی از طریق 
پنجره ها و اجزای ساختمانی 

حاصل می شود

مثبت
دمای وارد به اتاق نیاز به 

گرمایش اضافی دارد
منابع گرمایی داخلی مانند 

افراد، ابزار برقی و غیره
منفی

دمای اتاق گرم می شود
منابع گرمایی داخلی مانند 

افراد، ابزار برقی و غیره
مثبت

دمای وارد به اتاق نیاز به 
گرمایش اضافی دارد
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اجـزای سـاختمانی خارجـی و یـا اجـزای جداکننـده داخلی 
در اتاق هـا کـه به طـور مسـتقیم در معـرض گرمـا و شـرایط 
آب و هوایـی قـرار ندارنـد، در طراحـی سـاختارهای سـبک 
می تواننـد بـا طراحـی بهینـه تاثیـر زیـادی بـر جـذب گرمـا 
و یـا تلفـات آن داشـته باشـند. تصویـر 21.۶ بررسـی یـک 
نمونـه خانـه ویایـی در آلمـان نشـان می دهـد که بـا توجه 
بـه پدیـده انتقال حرارت، سـهم هـر یک از اجزا در پوشـش 
اسـت  انـدازه  چـه  بـه  انـرژی  اتـاف  درمیـزان  سـاختمان 
)بصـورت درصـد دیـوار بیرونـی، پشـت بـام، انبـار و پنجره( 
افـت حرارتـی ناشـی از تهویـه و همچنیـن افـت انـرژی بـر 
اثـر رسـانایی گرمایشـی و گرمـای مـورد نیاز داخلـی تامین 
آب گـرم از بخش هـای دیگـر آن هسـتند. بـا توجـه بـه این 
توضیحـات در سـطح باالتـر از نـگاه کلـی به سـاختمان های 
مسـکونی کـه در آنهـا سـاختارهای محافظـت حرارتـی در 
پوسـته سـاختمان ها وجـود دارد مسـاله بسـیار مهـم، حفظ 

و کاهـش انـرژی مـورد نیـاز گرمایی اسـت.

1.3.6 شرایط و پارامترهای مهم محافظت حرارتی و 
رطوبتی

عایق بندی گرمایی
عایق بندی حرارتی

بایـد  امـکان  صـورت  در  سـاختمان  حرارتـی  عایق بنـدی 

ترکیـب یـک عایـق مانـدگار از پوسـته سـاختمان در برابـر 
شـرایط محیطـی باشـد. تمـام فضاهایـی کـه گـرم می شـوند 
بایـد بوسـیله پوشـش های سـاختمانی عایـق محصور شـوند، 
همچنیـن اتاق هایـی کـه گرم می شـوند نسـبت بـه اتاق هایی 
کـه فاقـد گرمـا می باشـند عایـق شـوند. عایق بنـدی حرارتی 
بـا اسـتفاده از اجـزای سـاخته شـده بـا مصالح بنایـی و صلب 
به طـور کلـی به عنـوان عایـق در داخـل و خـارج سـاختمان 

بـه کار می رونـد.
از نقطـه نظـر فیزیـک سـاختمان، آرایـش الیه هـای عایـق بر 
روی سـطوح خارجـی سـاختمان )عایـق بیرونـی( راه حـل 
به عنـوان  شـده  طراحـی  بیرونـی  عایـق  می باشـد.  بهتـری 
محافـظ سـاختمان دربرابـر شـرایط جـوی دارای ویژگی های 
خوبـی اسـت، احتمـال خطـا در آن پایین اسـت، عموما باعث 
کاهـش میـزان رطوبـت بـه مصالـح بنایـی می شـود، مشـکل 
پل هـای حرارتـی را بـه حداقـل می رسـاند و امـکان اسـتفاده 
از مصالـح بنایـی در اجـزای سـاختمانی را به عنـوان ذخیـره 
می سـازد.  میسـر  حرارتـی(  خـازن  )مثـل  انـرژی  کننـده 
عایق بنـدی از دیـدگاه فیزیک سـاختمان امری پیچیده اسـت 
و از نظـر طراحـی و مشـکات اجرایـی می توانـد منجـر بـه 
مشـکات ثانویـه و از جملـه آسـیب های رطوبتـی بـه اجزای 

شود. سـاختمانی 
بـرای سـاختمان های جدیـد معمـوال مشـکل یکپارچه سـازی 
عایـق بیرونـی در فـاز طراحـی وجـود نـدارد. امـا ایـن موضوع 
در خصـوص نوسـازی سـاختمان های موجـود صـدق نمی کند 

تهویه
12 %

آب گرم
9 %

گرمایش
14 %

دیوار خارجى
26 %

سقف
16 %

زیرزمین
12 %

پنجره
11 %

تصویر 21.۶: اتاف انرژی در بخش های مختلف ساختمان
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جدول 1۶.۶: هدایت گرمایی مصالح سبک ساختمانی، سیستم کناف

مقاومت حرارتی m2·K/Wضخامت بر حسب میلی مترضریب هدایت حرارتیمصالح ساختمانی
0/2512/50/05صفحات روکش دار گچی

150/0۶
200/08
250/10

0/3012/50/04صفحات گچی الیاف دار
150/05

صفحات گچی الیاف دار با 
چگالی باال

0/38180/05
230/0۶

0/3212/50/04صفحه سیمانی خارجی
0/3۶12/50/03صفحه سیمانی داخلی

0/79220/03صفحه سیمانی الیاف دار
0/04401/00ماده عایق

۶01/50
802/00

0/035401/00
۶01/50
802/00

100/15-الیه هوا )ساکن(
150/17
200/17

≥ 250/18

چرا که اجــرای عایق از سمت خــارج بنــا به دالیل مختلفـی 
امـکان پذیر نمی باشـد، به عنوان مثال حفاظـت از نمای بناهای 
تاریخـی. در ایـن مـوارد عایـق داخلی یـک جایگزیـن کاربردی 
بـرای عایـق خارجـی و اغلـب اوقـات سـاده ترین و سـریعترین 
روش می باشـد و گاهـی تنهـا روش امکان پذیـر خواهـد بـود. 
به طـور معمـول عایق بنـدی ادغـام شـده در فضـای میانـی یک 
جـزء سـاختمانی یعنـی بین پوسـته خارجـی و فضـای داخل با 

سیسـتم های سـاخت و سـاز سـبک انجام می شـود.

هدایت حرارت
عایـق حرارتـی مصالـح سـاختمانی توسـط ضریـب هدایـت 
λ بـر حسـب وات بـر متـر کلویـن تعیین  حرارتـی آن مـاده 
می شـود. هرچـه ضریـب هدایـت حرارتـی یـک مـاده کمتـر 
باشـد آن مـاده عایـق حرارتـی بهتری اسـت. ضریـب هدایت 
λ مـواد مـورد اسـتفاده در سـاختمان های متداول  حرارتـی 

در جـدول 1۶.۶ به طـور خاصـه درج شـده اسـت.

مثال  )به عنوان  رایج  عایق های  برای ضریب هدایت حرارتی 
اورتان  پلی  فوم   ،XPS/EPS استایرن  پلی   ،MWمعدنی پشم 
 ،CG فوم شیشه   ،PF فوم  رزین  فنولیک   ،PUR سخت شده 
اسـتانداردهای  WF ( معموال  الیاف چوب   ،WW پشم چوب 

EN 13162 تا EN 13171 و EN 12524 به کار می روند.

مقاومـت حرارتـی R’، مقاومـت انتقـال حرارتـی، مقاومت 
انتقـال حرارتـی کل و ضریـب هدایـت گرمایی

انتقـال گرمـای یک جزء در سـه فاز انجام می شـود. متغیر های 
زیر برای محاسـبه اسـتفاده می شود:

انتقـال حرارتـی از هـوای اتـاق بـه سـطح مـورد نظـر، به  ●
Rsi

عنـوان مقاومـت در برابـر انتقـال حـرارت 
از طریـق سـطح مـورد نظـر مشـخص  ● انتقـال حـرارت 

R1..n
حرارتـی  مقاومـت  کننـده 

Rsi از سـطح خارجی سـاختمان به هوای  ●
انتقـال حـرارت 

Rse
خـارج بـه عنـوان مقاومت انتقـال حرارتی 
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تصویر 23.۶: آستانه رطوبت بحرانی کپک زدگی بر اساس استاندارد DIN 4109-2 برای گرمایش داخلی

دمــاى سطـــح

آستـــانه رطوبـــت

20oC = دماى هواى داخل اتاق 50% = رطوبت نسبى

کپک زدگى

:دماى هواى اتاق

طح
 س

وى
ر ر

ى ب
سب

ت ن
طوب

ر

تصویر 22.۶: نمایش فنی - عملکردی )خواص گرمایی( فرایند انتقال گرما در اجزای ساختمانی

خل
 دا

اى
هو

رج
خا

ى 
هوا

ــا
گرم

ل 
ـقا

انت

داخل خارج
مقاومــت گرمـــایى

مقاومــت انتقـــال گرمـــا

مقاومــت انتقـــال حرارتى

(m) ضخامت الیه جزء ساختمانى

(W/mK) ضریب هدایت حرارتى
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 )R( با اســتفاده از این متغیرها مقاومــت انتقـال حرارتی کل
و ضریــب هدایـت حــرارت )U( محـاسـبه می شـوند. تصویر 
22.۶ رابطـه بیـن ایـن متغیرهـا را نشـان می دهـد. مقاومـت 
انتقـال حرارتـی کل )R( معیـار کیفیـت محافظـت حرارتـی 
جـزء سـاختمانی اسـت و بر حسـب مترمربـع کلویـن بر وات 

مشـخص می شـود.
بـه عنـوان یـک ویژگـی عملکـردی مربـوط بـه حـرارت جزء 
سـاختمانی، اگرچـه ضریـب انتقـال حـرارت U )بـر حسـب 
مترمربـع کلویـن بر وات( بـرای درک بهتر مطلب بـه کار برده 
می شـود. ولـی مقدار اثـر معکوس بـا مقاومت انتقـال حرارت 
از  کل دارد )U=1/R(. کـه تعیین کننـده ضریـب مناسـبی 
مقادیـر عایـق حرارتـی )علـی الخصـوص بـرای مقـدار افـت 
حرارتـی( می باشـد، مقـدار حرارتـی کـه در یـک متـر مربـع 
از سـطح مـورد نظـر در زمانـی کـه اختاف دمای بین سـطح 
خـارج و داخـل آن سـطح برابـر بـا یک درجـه کلوین اسـت. 

نتیجـه ایـن اسـت که:
هـر چـه مقـدار U جـزء سـاختمانی پایین تـر باشـد آن جـزء 
 U سـاختمانی تلفـات گرمایـی کمتـری دارد. محاسـبه مقدار
براسـاس اسـتاندارد بین المللـی ISO 6946 انجام می شـود. 
برای محاسـبه مقدار U در دیوار های سـاخت و سـاز خشـک 
از اسـتاندارد ISO 10211 و EN 13947 اسـتفاده می شـود. 
در محاسـبه مقدار U کل می بایسـت اثرات ناشـی از زیرسازی 

در نظـر گرفته شـود.

دماهای سطوح ساختمانی سمت اتاق
به منظـور جلوگیـری از تجمـع آب و بوجـود آمـدن قـارچ و 
کپک زدگـی بـر روی سـطح سـمت داخـل اجـزای بیرونـی 
بایـد  میـزان درجـه حـرارت  از حداقـل  )نمـا(،  سـاختمان 
الزم  اسـتانداردهای  رعایـت  به منظـور  بـود.  مطمئـن 
می بایسـت دمـا و میـزان رطوبـت هـوا بـر طبـق چهارچوب 
درسـت و شـرایط مشـخص )اتـاق گرم بـا دمـای داخلی 20 
درجـه سـانتیگراد بـا رطوبـت %50 یـا با اتـاق زیر شـیروانی 
بـا دمـای 5- درجه سـانتیگراد و یـا انبار با دمـای 10 درجه 
سـانتیگراد( باشـد کـه حداقـل میـزان دمـای سـطح سـمت 
داخـل که گرم اسـت نبایـد از 12/۶ درجه سـانتیگراد کمتر 

باشـد )تصویـر 23.۶(.

پل های حرارتی
پل هـای حرارتـی در واقـع نقـاط ضعـف حرارتـی موضعـی 
در پوسـته انتقـال حـرارت سـاختار می باشـند. در مقایسـه 
بـا سـطوح جزئـی کـه تحـت تاثیـر قـرار نگرفته انـد در اینجا  

افزایـش تبـادل حرارتـی وجـود دارد.
مطابـق بـا تصویـر 24.۶ پل هـای حرارتـی شـامل مـوارد زیر 

می باشـد:
پل هـای حرارتـی مرتبـط بـا هندسـه سـاختمان ماننـد  ●

گوشــه های ساختمــان 

پل هـای حرارتـی مرتبـط با مـواد بـه کار رفته ماننـد مواد  ●
عایـق حرارتی ضعیف در سـاختمان

پل های حرارتی همرفتی به دلیل وجود منافذ )محل های  ●
نشت(

تصویر 24.۶: انواع پل های حرارتی
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همـــرفتــــى

360 g / day

انتـــــشار

1 g / day:ب بـــــــه روش
انتــقــــال بــخـــار آ

مقایسه انتشار بخار آب به علت نفوذ با استفاده از مثال یک سطحى از سقف
(معادل انتشار الیه هوا به ضخامت 10 متر و اختالف فشار 2 پاسگال)

خـــارج
0 °C

85 % RH

شکاف به ابعاد
1 m x 1 mm

سطحى از سقف به ابعاد

1 m x 1 m

داخـــل
20 °C

50 % RH

تصویر 25.۶: انتقال بخار آب در مقایسه با پخش شدن از طریق جریان همرفتی

پل های حرارتی را می توان با صرف نظر از به کارگیری اجزای 
جداکننده قوی )مانند براکت های پشتیبان( یا با امتداد الیه 
عایق و بصورت یکپارچه و بدون قطع شدگی )بدون منفذ( و 
با محبوس نگه داشتن هوا در ساختار سیستم های ساخت و 

ساز خشک بویژه در محل اتصال اجزا به یکدیگر کاهش داد.
پل هـای حرارتـی در سـاختارهای  بـردن  بیـن  از  به منظـور 
دیـوار خارجـی نیازمنـد انطباق کلیـه موارد اجزایی بـا قوانین 
منـدرج در اسـتاندارد ISO 10211 می باشـد. اجـزای فلـزی 
می بایسـت بوسـیله نوارهـای جـدا کننـده مناسـب بـا ضریب 
هدایـت حرارتـی پاییـن از اجـرای متصـل کننده جدا شـوند.

محافظت در برابر رطوبت
طراحی ها و پیشنهادات زیر اقدامات پیش گیرانه ای است که 
به منظور جلوگیری از جمع شدن آب و بخار بر روی سطوح 

اجزای ساختمان یا در عناصر ساختمانی می باشد.

حفاظـت در برابـر رطوبـت حاصـل از میعـان در داخلـی 
خارجـی دیوارهـای 

با انجام محافظت حرارتی کافی و اجتناب از پل های حرارتی، 
اکنون با باالتر نگه داشتن درجه حرارت دیوار اتاق های داخلی 
از دمای نقطه شبنم هوا می توان از عدم ایجاد میعان بر روی 

دیوارهای داخلی اطمینان حاصل نمود.

محافظـت رطوبتـی در برابـر ایجاد میعان ناشـی از انتشـار 
بخـار آب در سـطح مقطع جزء سـاختمانی

به طـور کلـی در فصـل زمسـتان تغییـرات فشـار جزئـی بخار 
آب از سـمت داخـل بـه خـارج سـاختمان وجـود دارد. ایـن 
موضـوع شـامل انتقـال آب از طریق الیه های تشـکیل دهنده 
جـزء سـاختمانی با توجـه به گرادیان فشـار بخـار آب موجود 
بیـن سـطوح جـزء مـورد نظـر اسـت. میعـان جایی تشـکیل 
می شـود کـه گرادیـان دمـای موجـود در هـوا کـه بـه انـدازه 
کافـی در جـزء طراحـی شـده وجـود دارد بـه نقطـه اشـباع 

بخـار خود برسـد.
ــا طراحــی درســت یــک ســاختار می تــوان از میــزان غیــر  ب
ــاالی میعــان در ســاخت و ســاز کــه بعلــت انتشــار  مجــاز ب
بخــار آب اســت، جلوگیــری بعمــل آورد. به منظــور بررســی 
دقیق تــر محاســبه میــزان مــوارد مرتبــط بــا رطوبــت 
اجــزای ســاختمانی می تــوان از نــرم افــزار شبیه ســازی 
نمــود )محاســبه سرانگشــتی  اســتفاده  "هایگروترمــال" 
ــای  ــان در فض ــورت توام ــت بص ــرارت و رطوب ــردش ح از گ
اجــزای  محاســبه،  روش  ایــن  از  اســتفاده  خارجــی(. 
ــه چهارچــوب و شــرایط  ــا توجــه ب ــد ب ســاختمانی می توانن
آب و هوایــی واقعــی مشــتمل بــر کلیــه حالت هــای انتقــال 
ــال مویرگــی  ــد انتشــار، انتشــار ســطحی، انتق ــت مانن رطوب

ــوند. ــازی ش ــره بهینه س ــوذ( و غی )نف
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محافظـت رطوبتی در برابـر ایجاد میعان ناشـی از بخار آب 
همرفتی در سـطح مقطع جزء سـاختمانی

کامـل  به طـور  سـاختمانی  اجـزای  داخلـی  الیه هـای  اگـر 
هوابنـد نشـده باشـند. فشـار یـا مکش بـاد باعث عبـور هوای 
گـرم داخلـی از طریـق اتصـاالت می شـود. ایـن هـوا، رطوبت 
)بخـار آب( را بـه سـاختمان منتقـل می نمایـد. نفـوذ رطوبت 
بـه دلیـل پدیده همرفتـی همانطور که در تصویر 25.۶ نشـان 
داده شـده اسـت بـه مراتب اثـر چندین برابر نسـبت به حالت 
نفوذ دارد. در شـکل انتقال آب از طریق روش انتشـار در یک 
متـر مربع از سـطح سـقف واقعی بـا روش همرفتـی حاصل از 
فاصلـه و حفره هـای سـقف در طـول و عـرض یک متـر با هم 

مقایسـه شـده است.

هوابندی
ــوا از  ــان ه ــی جری ــات همرفت ــری از جریان ــرای جلوگی ب
ــوری  ــت ط ــاختارها می بایس ــاالت س ــت، اتص ــق نش طری
پیکربنــدی شــوند کــه هوابنــد باشــند. عــاوه بــر ضــرورت 
ــم  ــه در حــال حاضــر تنظی ــان ک ــری از ایجــاد میع جلوگی
شــده اســت، اجــرای یــک پوشــش ســاختمانی غیــر قابــل 
ــد: ــروری می باش ــر ض ــوارد زی ــت م ــور رعای ــوذ به منظ نف

پرهیز از اتالف انرژی
نفــوذ هــوا در زمســتان اجــازه از دســت رفتــن هــوای گــرم 
ــل( را  ــای داخ ــده در آن)فض ــره ش ــرژی ذخی ــل و ان داخ
ــرای  ــه خــارج ســاختمان می دهــد. هــوای ســردی کــه ب ب
ــهم  ــود. س ــرم ش ــت گ ــود می بایس ــران آن وارد می ش جب
ــاختمان های  ــه در س ــی از تهوی ــی ناش ــاف حرارت ــن ات ای
دارای عایــق قــوی تــا %50 می باشــد، بنابرایــن ســطح 
ــورد  ــی م ــق حرارت ــد عای ــاختمان مانن ــدی س ــاالی هوابن ب
نیــاز، بــه یــک میــزان دارای اهمیــت می باشــد. تنهــا 
ــود  ــار خ ــورد انتظ ــرد م ــه عملک ــی سیســتم های تهوی زمان
ــک  ــاختمان دارای ی ــه س ــد ک ــا می کنن ــتی ایف را به درس

ــد. ــده باش ــدی ش ــته هوابن پوس

ــالم و  ــت( س ــا و رطوب ــی )دم ــرایط آب و هوای ــاد ش ایج
ــط ــت در محی راح

جریـان هـوای عبـوری از طریـق منافـذ پوشـش سـاختمان 
اثـرات  منجربـه  می توانـد  آن  داخـل  بـه  خـارج  سـمت  از 

شـود. ناخوشـایندی 
"درب  بـه اصطـاح  آزمایـش  از  اثبـات هوابنـدی  به منظـور 

.)2۶.۶ )تصویـر  می شـود  اسـتفاده  دمنـده" 
نظــر  در  بــا  می بایســت  داخــل  در  هوابنــدی  میــزان 
گرفتــن ســاختارهای ســاخت و ســاز خشــک قبــل از 
ترتیــب  نقصانــی  هیــچ  بــدون  حرارتــی  عایق بنــدی 
ــور  ــه به ط ــل ک ــا فوی ــرا ب ــی اج ــور کل ــود. به ط داده ش
ــز  ــار نی ــرای بخ ــق ب ــه عای ــک الی ــوان ی ــان به عن همزم

ــل  ــای فوی ــا لبه ه ــود. غالب ــام می ش ــد انج ــل می کن عم
ــد داده  ــم پیون ــه ه ــتفاده از چســب های مناســب ب ــا اس ب
ــه  ــال ب ــای اتص ــا در محل ه ــن عموم ــوند. همچنی می ش
اجــزای طرفیــن از نوارهــا یــا چســب های غیــر قابــل 
نفــوذ مقــاوم در برابــر فرســایش و بــا دقــت کافــی 
اســتاندارد  اســاس  بــر  می شــود.  اســتفاده  اجــرا  در 
ــد  ــیمانی هوابن ــات س ــش دار گچــی و صفح ــات روک صفح
ــر  ــاری از ه ــت ع ــال می بایس ــای اتص ــند. محل ه می باش
ــه  ــال ب ــرای اتص ــند. ب ــد باش ــوده و هوابن ــرک ب ــه ت گون
ــل  ــر غیرقاب ــراف، اتصــال انعطاف پذی اعضــای پوششــی اط

ــود. ــه می ش ــل توصی ــوار فوی ــده از ن ــاخته ش ــوذ س نف

2.3.6 ضریب تبادل حرارت دیوارهای انتخابی
ضریــب تبــادل حرارتــی U بــرای دیوارهــای داخلــی 
ــک  ــاز خش ــاخت و س ــی س ــا در طراح ــاختارهای نم و س
ــازی  ــا زیرس ــی ب ــش دار گچ ــات روک ــتفاده از صفح ــا اس ب
فلــزی و یــا بصــورت ترکیبــی از صفحــات روکــش دار 
ــی  ــای خارج ــتفاده در دیواره ــورد اس ــیمانی م ــی و س گچ
ــال از جــدول  ــرای مث ــه شــود، ب می بایســت در نظــر گرفت
ــدار  ــا مق ــرد، عمدت ــت کارب ــر دو حال 17.۶ و 18.۶. در ه
U بوســیله مقــدار انتقــال حــرارت و ضخامــت الیــه عایــق 

می شــود. تعییــن 

تصویر 2۶.۶: اندازه گیری درب دمنده به منظور تعیین نرخ تبادل هوا
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جدول 17.۶: ضرایب تبادل حرارتی U دیوارهای داخلی در ساخت و ساز خشک کناف با زیرسازی فلزی

ضخامتدیوار جداکننده

mm

فضای 
خالی

mm

ضخامت 
پوشش 

صفحه گچی
mm

ضریب الیه 
عایق

mm

ضریب هدایت 
حرارتی

W/m2·K

W111

7550

12/5

400/۶۶

10075۶00/50

125100800/40

 W112

10050

2 x 12/5

400/۶1

12575۶00/47

150100800/38

W113

12550

3 x 12/5

400/57

15075۶00/44

175100800/3۶

W115

155105

2 x 12/5

2 x 400/37

2051552 x ۶00/27

2552052 x 800/21

W116

≥ 220≥ 1702 x 12/540+۶00/34

EN 12524 0.25  براساس W/(m·K) با هدایت حرارتی En 520 1( صفحات گچی بر اساس
0.04 W/(m·K) 2( عایق با هدایت حرارتی
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جدول 18.۶: ضریب تبادل حرارتی U دیوارهای خارجی در ساخت و ساز خشک کناف با زیرسازی فلزی

U Value
 با

سازه ها

U Value
 بدون

سازه ها

ψ ضریب 
انتقال 

حرارتی 
خطی

جزئیات

W/m2KW/m2KW/mK

010/280/180/0۶35 ساختار استاندارد

Copyright by Knauf Gips KG

12
,5

40
75

10
0

4
2x

 12
,5

Tab. 6.18 Schemazeichnungen

Details Schemaschnitt Schemazeichnungen - Beispiele - Maße in mm

020/250/180/0415 ساختار با سازه های پیشنهادی

030/290/180/0۶۶7 ساختار با سازه های رابط

040/220/1۶0/039۶ ساختار همراه با الیه عایق

050/220/180/0259 ساختار با سازه های شکاف دار

0۶ ساختار همراه با سازه های پیشنهـادی و 
الیه عایق

0/200/1۶0/0280

Copyright by Knauf Gips KG

625 625

01 Standard constrution Schemazeichnungen - Beispiele - Maße in mm

Tab. 6.18 Schemazeichnungen

Copyright by Knauf Gips KG

625 625

Schemazeichnungen - Beispiele - Maße in mm

Tab. 6.18 Schemazeichnungen

04 Constrution with insulating layer

04 ساختار همراه با الیه عایق01 ساختار استاندارد

Copyright by Knauf Gips KG

625 625

625

02 Constrution with alternating profiles Schemazeichnungen - Beispiele - Maße in mm

Tab. 6.18 Schemazeichnungen

Copyright by Knauf Gips KG

625 625

Schemazeichnungen - Beispiele - Maße in mm

Tab. 6.18 Schemazeichnungen

05 Constrution with slotted profiles

05 ساختار با سازه های شکاف دار02 ساختار با سازه های پیشنهادی

Copyright by Knauf Gips KG

625 625

Schemazeichnungen - Beispiele - Maße in mm

Tab. 6.18 Schemazeichnungen

03 Constrution with linked profiles

Copyright by Knauf Gips KG

625 625

625

Schemazeichnungen - Beispiele - Maße in mm

Tab. 6.18 Schemazeichnungen

06 Combination of a constrution from alternating profiles 02 and insulating layer 04

0۶ ساختار همراه با سازه های پیشنهادی و الیه عایق03 ساختار با سازه های رابط
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استاندارد  براساس  نیاز  مورد  قانونی  3.3.6 الزامات 
محافظت در برابر حرارت و رطوبت

الزامـات حفاظـت حرارتـی از یـک طرف مرتبط با یک سـطح 
پایـه از عملکـرد حرارتـی به منظـور حصـول اطمینـان از بـی 
ضـرر بـودن اجـزای سـاختمانی اسـت و از سـوی دیگـر بـه 
عنـوان ابـزار قانونـی بـرای صرفـه جـوی در انـرژی و کاهـش 
CO2 بـرای محافظـت از محیـط زیسـت می باشـد. 

انتشـار 

حفاظـت از انـرژی به عنوان یـک معیار اندازه گیـری حفاظت 
از محیـط زیسـت بـر روی یـک سـطح در اروپـا و بـر اسـاس 
مجموعـه ای از دسـتورالعمل های اروپایـی در رابطه با عملکرد 
انرژی محور سـاختمان )EC/2002/91( و براسـاس مقررات 
)EU/2010/31( تنظیـم شـده اسـت. اروپایـی  سـاختمان 

کشـورهای اتحادیه اروپـا موظف به اجرای دسـتورات ملی در 
رابطـه بـا مبحـث انرژی در کشـورهای خودشـان می باشـند.
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پایداری و طراحی یکپارچه ماریا فونتی7

توسـعه پایـدار پاسـخگوی نیازهـای حـال حاضـر اسـت بـدون اینکـه توانایی نسـل های آینـده را بـرای رفع نیازهـای خود، 
بـه خطر بیانـدازد ]7.1[.

حـدود نیمـی از مصـرف انـرژی ]7.2[ و نیمـی از مصالـح/ مـواد اسـتخراجی معـادن ]7.3[ و یـک سـوم آب مصرفـی ]7.4[ 
در اتحادیـه اروپـا، صـرف سـاخت و سـاز )سـاختمان سـازی( می شـود. عـاوه بـر ایـن  یـک سـوم از تمـام زباله هـا و ضایعات 
تولیـدی در اتحادیـه اروپـا، مربـوط بـه صنعت سـاخت و سـاز می باشـد ]7.5[. فشـارهای زیسـت محیطـی در مراحـل مختلف 
چرخـه عمـر یـک سـاختمان از جملـه تولیـد مصالـح سـاختمانی، فراینـد و عملیـات سـاخت و سـاز، بهـره بـرداری، نوسـازی 
و مدیریـت یـک سـاختمان بوجـود می آیـد. ایـن فصـل بـا هـدف ارائـه یـک نمـای کلـی از الزامـات مـورد نیـاز بـرای ارزیابی 
پایـداری سـازه ها می باشـد و روش هـای ارزیابـی زیسـت محیطـی به طور خاصه بررسـی می شـود. تاکیـد بر ارزیابـی یکپارچه 
از پایـداری محیـط زیسـت، انعطـاف پذیـری و ایمنی لرزه ای سـاختارهای گچی سـاخت و سـاز خشـک اسـت. به عنـوان مثال 

نمونـه، یـک سـاختمان بـا طراحـی لـزره ای همـراه بـا ارزیابی کلـی زیسـت محیطی آن ارائه شـده اسـت.

1.7 اصول ساخت و ساز پایدار در ساخت و ساز خشک

1.1.7 مفهوم ساخت و ساز پایدار
هـدف کلـی سـاخت و سـاز پایـدار ایـن اسـت کـه بـه ترویج 
اسـتفاده کارآمد تـر از منابـع مصرف شـده توسـط سـاختمان 
)سـاختمان های تجـاری جدید و نوسـازی شـده، مسـکونی و 
عمومـی( و بـه طـور کلـی بـه کاهش اثـرات زیسـت محیطی 
یـک  پایـداری  بپـردازد.  سـاختمان  عمـر  طـول چرخـه  در 
سـاختار می توانـد بر اسـاس یـک "رویکرد مبتنی بـر عملکرد 
چندگانـه" سـاختار قابـل دسـتیابی  باشـد )جـدول 1.7(، که 
می بایسـت شـامل بهینـه سـازی دوام و عملکـرد مکانیکـی، 
اقتصـادی و زیسـت محیطی در تمام طـول چرخه زندگی آن 
سـاختمان  باشـد. مزایای زیسـت محیطی، اقتصادی، بهداشت 
و جامعـه می توانـد با سـاخت و سـاز پایـدار در ارتباط باشـد. 
مزایـای زیسـت محیطی شـامل کاهـش مصرف انـرژی و آب، 
کاهـش تولیـد و دفـع زبالـه و بهبـود کیفیـت آب  و  هـوا 
عملیاتـی  هزینه هـای  کاهـش  اقتصـادی  مزایـای  می شـود. 
سـاخت وسـاز،کاهش هزینه هـای نگهـداری و افزایش درآمد 

)قیمـت فـروش یا اجـاره( می شـود.

روش طراحی پایدار می بایسـت شامل موارد زیر باشد:
تعریـف مفهـوم؛ طراحی بـرای عملکـرد مورد نیـاز، عمر  ●

خدمـات، اثـرات چرخه عمر
تعریـف الزامـات عملکـرد سـاختمان و طـول چرخه عمر  ●

بـا اسـتفاده از روش های کمی
ارزیابـی انطباق با پیش تعاریف مورد نیاز ●

کـه  هسـتند  مفیـدی  ابـزار  پایـدار  توسـعه  شـاخص های 
اجـازه بررسـی و مقایسـه مفاهیـم و سیسـتم های جایگزین 
را مـــی دهند. شاخص هـــا بایـــد به طــــور گستـرده ای 
پذیرفتــه شـوند، بایستـــی بـدون جانبـــداری از هرگونه 
بایـد  تنهـا  نـه  باشـند،  بی طـرف  راه حـل خاصـی، کامـا 
منعکـس کننـده ویژگی هـای ذاتـی روش طراحـی پایـدار 
باشـند بلکـه نیازهـای کاربـر را در نظـر گرفتـه و الزامـات 

آن را رعایـت نماینـد. 
زمان  مدت  "حداقل  پایدار  توسعه  شاخص  یک  از  نمونه ای 
چرخه زندگی یک ساختمان"  است.  ارزش پیشنهادی برای 
یک ساختمان پایدار، با توجه به مرحله طراحی با تاکید کافی 
در سازگاری در طول مراحل طراحی یک ساختمان و کیفیت 

ساخت و ساز در محل، براساس جدول 2.7 می باشد ]7.7[.
سراسر  در  مرتبط  محیطی  زیست  اثرات  و  منابع  مصرف 
چرخه عمر یک ساختمان را می توان با موارد زیر کاهش داد:

ارتقـاء و ترویـج طراحـی بـه منظـور بهتـر کـردن  توزیع  ●
منابـع در برابـر نیازهـا و قابلیت هـای سـاختمان مـورد 
اسـتفاده و نیز متشـکل از سـناریوهای تخریب و نوسـازی 

ساختمان.
برنامه ریـزی بهتـر پـروژه، بـا هـدف اسـتفاده بیشـتر از  ●

محصـوالت کارآمـد و باصرفـه از نظـر انـرژی.
ترویـج اسـتفاده بهینـه از منابـع بـرای تولیـد محصـوالت  ●

کارآمد سـاختمانی، برای مثال، اسـتفاده از مصالح بازیافت 
شـده و یـا اسـتفاده از ضایعـات بـه عنوان یک سـوخت.
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جدول 1.7: الزامات مورد نیاز برای یک "رویکرد چند عملکردی” برای ساخت و ساز پایدار

الزامات مورد نیاز برای یک "رویکرد چند عملکردی" برای ساخت و ساز پایدار
استفاده از مصالح ساختمانی که در طول عمر بنا، دارای مصرف انرژی کمی باشد.محیطی 

نرخ بازیافت باالی اجزای سازه ای/ساختمانی
کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی

کاهش دفع زباله
بهداشت، سامت، شرایط آسایش در محیط داخلی ساختماناجتماعی 

مقاومت مکانیکی و ثبات
ایمنی در مواجهه با آتش

ایمنی در زمان بهره برداری
 حفاظت در برابر صداهای ناخواسته

مقاومت سازه ای
استحکام و انعطاف پذیری

هزینه های مواد اولیه خاماقتصادی 
هزینه های تولید

کاهش هزینه های ساخت و ساز
کاهش هزینه های عملیاتی 
کاهش هزینه های نگهداری

افزایش درآمد

جدول 2.7: حداقل زمان چرخه حیات ساختمان

مدت زمانمرحله طراحی
100 تا 200 سالسازه

50 تا 100 سالبافت ساختمان
20 تا 30 سالسرویس ها

10 تا 20 سالالحاقات و مبلمان

ساز  ● و  ساخت  به منظور  ساخت  بهینه  روش های  ترویج 
ضایعات  کاهش  مثال  برای  بازسازی،  و  تعمیر  و  کارآمد 
به  از مصالح و محصوالت،  استفاده مجدد  و   ساختمانی 

طوری که کمتر به محل های دفن زباله ارسال شوند.
ساختارهای ساخت و ساز خشک با صفحات روکش دار گچی 
اساسا پایدار هستند و گچ اساسا یک ماده قابل بازیافت است 

و به طور همزمان دارای ویژگی های زیر می باشد.
ایمنی خوبی در زمینه زلزله/ لرزه ای و حریق ارائه می نماید. ●
زمان ساخت کوتاهی را ارائه می نماید. ●
مـدت زمانـی کـه نیاز بـه نگه داشـتن داربسـت در محل  ●

پـروژه می باشـد را بـه میـزان 2 تـا 3 هفته در مقایسـه با 
روش سـاخت بـا مصالـح بنایی/سـنتی کاهـش می دهـد. 
ایـن موضـوع باعـث کاهـش هزینه های سـاخت و سـاز از 
18 تـا 24% و همچنیـن باعث کاهش زمـان اجرا و بهبود 
ایمنی در سـاختار سـاخت و ساز خشـک و نتیجتاً کاهش 

هزینه هـای بیمـه می شـود. کوتـاه شـدن دوره سـاخت و 
سـاز اجـازه می دهـد تـا اجـاره سـاختمان سـریع تر و در 

نتیجـه بازگشـت سـرمایه زودتر اتفـاق افتد.
تبدیـل آسـان و تغییر نـوع کاربـری، تعویض و پیاده سـازی  ●

جدید. سیسـتم های 
روکش دار  ● صفحات  تفکیکی  و  جداگانه  بازیافت  امکان 

گچی در زمان تخریب و یا پایان چرخه حیات ساختمان.

2.1.7 مزایای استفاده از سازه های فوالدی سبک
مزایـای اسـتفاده از سـازه های فـوالدی سـبک در مقایسـه با 
سـاخت و سـاز بـا مصالـح بنایـی )روش سـنتی( بـا توجـه به 

عملکـرد لـرزه ای آنهـا بـه شـرح زیر می باشـد:
بار مرده کمتر که این امر برابر است با بار زلزله کمتر ●
بـه  ● انعطاف پذیـر   / نـرم  و  ترکیـب سـاختارهای سـخت 

تشـدید اثـر  کاهـش  به منظـور  یکدیگـر 
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ایمنـی بیشـتر در مقایسـه بـا سـاختارهای مصالـح بنایی  ●
)بـه خصوص زمانی که سـاخت و سـاز خشـک از صفحات 

روکش دار گچی سـاخته شـده باشـد(.
رفتـار شـکل پذیر تـا پیـش از سـقوط، دیوارهـای مصالح  ●

بنایی که الگوهای تغییر شـکل شـکننده و نسـبتا سـخت 
دارنـد باعـث انتقـال بار بـا فروپاشـی خطرناک، شـکننده 
و ناگهانـی می شـود و حتـی می توانـد بـه فروپاشـی کل 

سـاختمان منجر شـود.
حفظ عملکرد/ ساختار حتی پس از آسیب شدید. ●
عایـق ارتعاشـی مناسـب در فرکانس های پاییـن محیطی  ●

و سـر و صداهـای مزاحم
مصالـح سـاخت و سـاز خشـک سـاخته شـده از صفحات  ●

گـچ و سیسـتم های آن یـک مزیـت بزرگ در بازسـازی و 
هستند. نوسـازی 

دکوراسـیون.  ● تغییـر  و  بازسـازی  زمـان  در  انعطاف پذیـر 
سـاختمانی که از این سیسـتم ها اسـتفاده می کنند راحت تر 

)بـا توجـه بـه مقـررات سـاختمان( آمـاده می شـوند.
وزن کمتـر منجـر به مصـرف انرژی کمتـر و صرفه جویی  ●

در منابع می شـود.
سـبک بـودن دارای تاثیـر مثبـت بـر ثبـات و در نتیجـه  ●

کیفیـت سـاخت و سـاز می شـود.

بـا  سـاز خشـک  سـاخت  اقلیمـی،  محدودیت هـای  از  فـارغ 
یـک  اسـت.  امـر جهانـی  یـک  از صفحـات گچـی  اسـتفاده 

سـاختمان سـاخته شـده بـه روش سـاخت و سـاز خشـک و 
بـا اسـتفاده از محصـوالت روکـش دار گچـی دارای مصرف کم 
از منابـع طبیعـی )FGD و / یـا گـچ بازیافتـی کـه در تولیـد 
صفحـات روکـش دار گچی اسـتفاده می شـوند(، ایمـن در برابر 
زلزلـه و نیـز مقـاوم در برابـر آتـش  می باشـد. همچنیـن ایـن 
سـاختارها می توانند انتشـار گازهای گلخانـه ای مضر را کنترل 
 )ETICS( نمایند. انواع سیسـتم عایـق حرارتی مرکب خارجـی
و سیسـتم های عایـق را می تـوان در سیسـتم های سـاخت و 
سـاز خشـک )که قادر بـه ایجاد عملکرد سـاختمان مـورد نظر 
ضمـن در نظـر گرفتـن نیازهـای کاربـران و الزامات مـورد نیاز 

اعـام شـده توسـط مالـک باشـد(، اسـتفاده نمود.
عملکــرد زیسـت محیطــی خــوب و مــزیت های رقابتــی 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک گچی و همچنین مزایای 
اجتماعــی آنها )جــدول 3.7( بــرای معمــاران، طراحـان، 
تولیدکنندگان محصوالت و سـاختارهای ساختمانی، سازندگان، 
توسـعه دهندگان و سـرمایه گذاران سـودمند هسـتند. ارزیابی 
زیسـت محیطی بناهای سـاخته شـده از سـاختارهای خشـک 
گچـی می تواند اطاعات دقیق در سـطح محصول و سـاختمان 
ارائـه نمایـد کـه ممکن اسـت به کاهـش هزینه هـا در تلفیق با 
جنبه هـای پایـداری منجر شـود. همچنیـن توسـعه دهندگان 
قـادر بـه مقایسـه آسـان تر عملکـرد پروژه هـا خواهنـد بـود. 
سـرمایه گـذاران، صاحبـان اماک و شـرکت های بیمـه قادر به 
بهبـود تخصیـص سـرمایه در ادغام با خطر زیسـت محیطی در 

تصمیم گیری هـای خـود خواهنـد بـود.

جدول 3.7: مزایای اجتماعی ساختار ساخت و ساز خشک گچی 

مزایای اجتماعی ساختار ساخت و ساز خشک گچی
کیفیت زندگی، سامت و ایمنی 

شهروندان
ایمنی، راحتی، دوام و هزینه های کم زندگی واژه های کلیدی سیستم مقاوم در برابر زلزله 
ساخت و ساز خشک با پنل گچی هستند. ساختار مذکور راه حل های مناسبی را جهت 
حمات  زمین لـرزه،  دلیـل  )به  مـی نماید.  ارائه  باال  ریسک  با  مناطق  در  ساز  و  ساخت 
خشونت آمیز، حوادث آب و هوایی، ارتعاشات قوی ساختمان، آتش سوزی در مقیاس بزرگ 
و غیره( که در آن نیاز به راه حل های سریع )ساختمان در زمان بسیار کوتاهی می بایست 
نیز  و  همچنین  جامعه(  روانشناسی  بر  موثر  فاجعه  از  پس  )حوادث  ایمن  شود(،  ساخته 
راه حل هایی با هزینه های اندک )ناچیز( می باشد. عاوه بر این، مفاهیم مدرن از خانه و 
استفاده از آن به طور مستقیم به فن آوری های پیشرفته نوآورانه مرتبط می سازد، مانند 
مواردی که در این کتاب به آنها اشاره شد. پیش بینی افزایش تحوالت/ تحرک شهروندان 
و تغییرات در ماهیت اشتغال لزوما به تغییرات اضافی در عادات مسکن و الزامات مورد نیاز 

منجر خواهد شد.

کمک به شرایط کار، استخدام، 
آموزش، آموزش و پرورش

ساخت و ساز مدوالر یک مزیت بسیار بزرگ با توجه به شرایط کار برای کارگران و بازده 
تولید کارآمد می باشد. این سیستم ایمنی در محل کار را بهبود بخشیده )حوادث بالقوه 
کمتر در محل کار، از زمانی که فعالیت ها به کارخانه منتقل شد(.  آسیب های ناشی از سر و صدای 
اضافه در محیط کار )محل پروژه( کاهش می دهد )با توجه به جابه جایی مکان فعالیت ها(، 

وابسته به شرایط آب و هوایی محل پروژه نمی باشد. 
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3.1.7 روش های ارزیابی زیست محیطی
برای  را  خاصی  الزامات  جهان  سراسر  در  کشورها  از  بسیاری 
ساختمان سبز ایجاد کرده اند، و دولت ها مقررات و دستورات 
خاص مرتبطی در این زمینه با هدف ترویج پایداری ساخت و ساز 
ساختمان و در طول چرخه زندگی آن اتخاذ نموده اند. سطوح 
مختلفی برای ارزیابی از یک ساختمان سبز وجود دارد. قطعات / 
اجزا )مانند نمای ساختمان، سقف ها، عناصر سازه ای( می تواند 
 )1EPD( محصول  از  محیطی  زیست  اظهارنامه  یک  بوسیله 
شرح داده شود. میزان بازدهی انرژی کنترل شده و بر چسب 
زده می شود. گواهینامه های ساختمانی کل ساختمان را ارزیابی 
می کنند )به عنوان مثال 2BREEAM و 3LEED ( و ممکن است 

جنبه های اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر گیرد. 
ارزیابـی چرخـه حیات سـاختمان )4LCA( اثـرات چرخه حیات 
 LCA یـک سـاختمان را بطور کامـل ارزیابی می نماید. شـاخص

و پایـداری می توانـد بـه تعیین کمیت عملکـرد و چرخه زندگی 
مـورد نیـاز هـر نـوع سـاختمانی کمـک نمایـد. این شـاخص ها 
می تواننـد به عنوان دسـتورالعمل راهنما جهت طراحی عملکرد 
از پیـش تعییـن شـده سـاختمانی و چرخه حیـات عمل نمایند 
و همچنیـن می تواننـد تصمیمـات بیـن گزینه هـای جایگزیـن 
بـا اختصـاص دادن پارامترهـای زیسـت محیطی و اقتصـادی را 
فراهـم/ حمایت نمایند. بسـته به نـوع مطالعه مـوردی، مقررات 
و اسـتانداردهای زیسـت محیطـی مختلفی مورد نیاز می باشـد.

برای مثال:
● 44- 14040 LCA: ISO مطالعات عمومی
● 14025 ISO :اظهارنامه عمومی زیست محیطی
اظهارنامه زیسـت محیطی برای محصوالت سـاخت و سـاز  ●

21930 :ISO در سراسـر جهان
اظهارنامـه زیسـت محیطـی بـرای محصـوالت سـاخت و  ●

سـاز در اروپـا

 ⴀ ⼆ꃾ 훾퓾韾 䠆 軾ꏾ✆
 ⨆軾䀆ꏾ 䘆軾䀆ال軾壻

 䀆ꏾ✆껾䀆쏾

 ㈆軾䀆䀆돾 䠆 雾ꟾ軾䀆䀆돾

 䤆ㄆ✆⼆껾釾 䜆껾釾

 䤆ㄆ✆䀆䀆闻 䠆 껾쳾韾

 郾ال껾䀆ꣾ韾 䠆 䤆㈆軾䀆돾✆

تصویر 1.7: چرخه حیات یک ساختمان

1 Environmental Product Declaration

2 Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method

3 Leadership in Energy and 

Environmental Design

4 Life Cycle Assessment
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چرخه حیات ساختمان
مراحل چرخه حیات یک ساختمان عبارتند از:

اسـتخراج مـواد  ● ماننـد:  تولیـد مصالـح شـامل مـواردی 
خـام از زمیـن، حمـل و نقـل مـواد بـه مکان هـای تولید، 
محصـوالت کامـل شـده و نیمه آماده، سـاخت محصوالت 
سـاختمانی، بسـته بندی و توزیـع محصـوالت سـاختمانی 

می باشـد.
بـه طـور خـاص بـرای تولیـد صفحـات روکـش دار گچی،  ●

تولیـد مواد گنجانیده شـده در فرآیندهـای تولیدی حلقه 
بسـته، اسـتفاده از محصوالت بازیافتی )مانند گاز سـولفور 
گـچ UE FL - FGD، کاغـذ بازیافتـی، و غیـره( بازیابـی 
زباله هـای تولیـد و همچنیـن زباله هـای ناشـی از سـاخت 
و سـاز و تخریـب، کاهـش مصـرف آب و انـرژی مـد نظـر 

می باشـد.
طراحـی و سـاخت: شـامل تمـام فعالیت هـای مربـوط به  ●

سـاخت و سـاز واقعی پـروژه سـاختمانی می باشـد.
از  ● سـاختمانی  عملیـات  شـامل  نگهـداری:  و  اسـتفاده 

جملـه مصـرف انـرژی، اسـتفاده از آب، تولیـد ضایعـات 
زیسـت محیطـی تعمیـر و تعویـض مجموعه هـای مونتـاژ 
و سیسـتم ها در سـاختمان، و حمـل و نقـل و اسـتفاده از 

تجهیـزات بـرای تعمیـر و تعویـض می باشـد.
و  ● مجدد  الحاق  ساختمان،  جداسازی  ساختمان،  تخریب 

پایان عمر: شامل انرژی مصرف شده و ضایعات تولید شده 
با توجه به تخریب ساختمان و دفع مواد به محل های دفن 
بازیافت و استفاده مجدد  زائد،  زباله و حمل و نقل مواد 
با تخریب ضایعات هستند که عموما  فعالیت های مرتبط 

دارای تاثیر منفی )مفید( هستند.
در اروپـا چندیـن دسـتورالعمل و مقـررات اتحادیـه اروپایـی 
وجـود دارد، ماننـد دسـتورالعمل عملکـرد انرژی سـاختمان، 
دسـتورالعمل بهـره وری انرژی ]7.10[، مقـررات محصوالت 
سـاختمانی]7.11[، سیسـتم مبادلـه میـزان انتشـار گازهای 
انتشـار  دسـتورالعمل   ،]7.12[ اروپـا  اتحادیـه  ای  گلخانـه 
االینده هــای صنعتــی ]7.13[، دستورالعمــل و چـارچوب 
ضایعـات ]7.14[ و دسـتورالعمل محـل دفـن آنهـا ]7.15[ 
کـه بـر منابع و بخـش های مختلـف چرخه زندگـی متمرکز 
اسـت، و در حـال حاضـر بـرای ارائـه یـک چرخه عمـر کلی 

طراحی نشـده اسـت.
ایـاالت متحـده آمریـکا شـامل  مقـررات مشـابه حاکـم در 
 ،]7.16[ پایـدار  سـاختمان های  راهنمـای  و  بـاال  عملکـرد 
قانـون اسـتقال و امنیـت انـرژی در سـال 2007 ]7.17[ 
می باشـد   13514 شـماره  بـه  آن  اجرایـی  دسـتورالعمل  و 
آمریـکا  متحـده  ایـاالت  ]7.18[. شـورای سـاختمان سـبز 

 )NAHB( خانـه  سـازندگان  ملـی  انجمـن  و   )USGBC(
فعاالنـه از رتبـه بندی محصـول، ابزار ارزیابـی و رهنمودهای 
عملـی بـرای اطمینان از دسـتیابی عملی به مسـئله پایداری 

می کننـد. حمایـت 

ابزارهای ارزیابی زیست محیطی
سـاختمان های  محیطـی  زیسـت  ارزیابـی  ابزارهـای  اکثـر 
موجـود )جـدول 4.7( عملکرد زیسـت محیطی سـاختمان را 
نسـبت بـه معیارهـای بـه صراحـت اعام شـده یـا معیارهای 
ضمنـی ارزیابـی می نماینـد ]7.19[. به طور معمـول، عملکرد 
زیسـت محیطـی با کمـک شـاخص های توصیف می شـود که 
سـعی می کنـد هـر دو اثـرات زیسـت محیطـی و همچنیـن 
سـایر جنبه هـای عملکـرد، مانند شـرایط داخل سـاختمان را 
بیـان کنـد ]7.20[. به طور گسـترده سیسـتم های گواهینامه 
 BREEAM محـور بـر اسـاس یـک سیسـتم معیـاری ماننـد
)انگسـتان(، LEED )آمریـکا(، و GBTool )کانـادا( هسـتند. 
Bees )آمریـکا(، envest2 )انگلیـس( و ATHENA )کانادا( بر 
اسـاس روش LCA بنـا نهاده شـده انـد. رویکردها و روش های 
مرتبـط بـه تدریج دامنـه، خـود را از ارزیابی زیسـت محیطی 
خالـص بـه ارزیابـی کلـی از جنبه های پایـداری سـاختمان با 
در نظـر گرفتـن جنبه هـای طراحی، فنـی، اقتصادی، زیسـت 

محیطـی و اجتماعـی گسـترش دادند.

ارزیابی چرخه حیات
ارزیابـی چرخـه حیـات )LCA، همچنیـن بـه عنـوان تجزیه و 
تحلیـل چرخـه حیات، تعـادل و سـازگاری با محیط زیسـت، 
و تجزیـه و تحلیـل از ابتدا تا انتها شـناخته می شـود( ]7.21[ 
یـک تکنیـک بـرای ارزیابی اثـرات زیسـت محیطـی مرتبط با 
یـک محصـول، فرآینـد یـا فعالیت بـا شناسـایی انـرژی و مواد 
و  زیسـت،  محیـط  بـه  منتشـره  ضایعـات  و  اسـتفاده  مـورد 
فرصتـی بـرای ارزیابـی و اجرایـی کـردن مـوارد تاثیرگـذار بـر 
بهبـود محیـط زیسـت می باشـد. LCA ارزیابـی اثرات زیسـت 
محیطـی در ارتبـاط بـا تمـام مراحـل حیـات یک محصـول از 
تولـد تـا فنا اسـت، به عنـوان مثـال، از اسـتخراج مـواد خام تا 
پـردازش مواد، سـاخت، توزیع، اسـتفاده، تعمیـر و نگهداری، و 
 EN ISO14040-44: دفع و یا بــازیافت. در اروپـا، استاندارد
2006 ارزیابـی چرخـه حیـات را به عنوان "تدویـن و ارزیابی 
از ورودی هـا، خروجی هـا و اثـرات بالقوه زیسـت محیطی یک 
محصـول را )و یـا خدمات( در سراسـر سیسـتم چرخه زندگی 

خـود " تعییـن می نمایـد.
روش LCA بخشی از استاندارد ISO 14000 است، استانداردهای 
  LCA - ISO 14040: 2006 محیطـی:  زیسـت  مدیریـت 
اصــول و چارچــوب بـدون الزامــات مـورد نیـاز و 14044: 
2006 بازبینـی شـده در سـال LCA" - 2010- الزامـات و 
 ISO 14044( دسـتورالعمل ها" بـا تمـام الزامات مـورد نیـاز
 ISO 14041،ISO14042 از  قبلـی  نسـخه های  جایگزیـن 
ارزیابـی   )GHG( گلخانـه ای  گازهـای   ).ISO 14043 و 
بـا  مطابـق  می توانـد  کـه  محصـول  یـک  حیـات  چرخـه 
 GHG پروتـکل  و   PAS 2050 چـون  اسـتانداردهایی 
اسـتاندارد حسـابداری و ارائـه گـزارش چرخه حیات باشـد 

.]7.24[  ،]7.23[  ،]7.21[
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جدول 4.7: ابزارهای ارزیابی محیط زیست

ابزار ارزیابی
زیست محیطی

آدرس اینترنتیکشورموسسه

SBTool International Initiative for Sustainable

Building

Internationalhttp://www.iisbe.org/sbmethod

BREEAMBREUnited Kingdomhttp:/www.breeam.org

Envest2BREUnited kingdomhttp://envest2.bre.co.uk/

detailsLCA.jsp

DGNBGerman Sustainable Building CouncilGermanyhttp://www.dgnb.de/_de/

EcoprofileNorwegian Building Research InstituteNorwayhttp://www.sintef.no/home/

HQE Association pour la Haute Qualité

Environmentale des bátiments

Francehttp:/www.assohqe.org/hqe

Nordic SwanNordic Council of MinistersNordic countrieshttp://www.svanen.se/

MINERGIEMinergie Building AgencySwedenhttp://www.minergie.ch/

PromisEGreen Building Council FinlandFinlandhttp://www.promiseweb.net/

Protocolo ITACA Instituto per L´Innovazione e Trasparenta

 degli Appalti e la Compatibilitá

Ambientale

Italyhttp://www.itaca.org/

VerdeGBC EspañaSpainhttp://www.gbce.es/herramientas/

informacion-general

LIDERA Departamento de Engenharia Civil e

Arquitectura do Instituto Superior Técnico

Portugalhttp://www.lidera.info

LEEDUS Green Building CouncilUSAhttp://www.usgbc.org/LEED/

BeesNISTUSAhttp://ws680.nist.gov/bees/

ATHENAThe ATHENA InstituteCanadahttp://www.athenasmi.org/what-

we-do/lca-data-software/

Green Globes Building Owners and Managers

)Association of Canada )BOMA

Canadahttp://www.greenglobes.com

NABERS)NSW )New South Wales GovernmentAustraliahttp://www.nabers.com.au

Green StarAustralia Green Building CouncilAustraliahttp://www.gbca.org.au/

CASBEEJapan Green Building CouncilJapanhttp://www.lbec.or.jp/CASBEE/

english/index.htm

EEWHTaiwan Green Building CouncilTaiwanhttp://www.taiwangbc.org.tw/en/

Green Mark Singapore Building and Construction

)Authority )BCA

Singaporehttp://www.bca.gov.sg/

GreenMark/green_mark_buildings.

html

HK BEAMHK BEAM SocietyHong Konghttp://www.beamsociety.org.hk

SBAT Council for Scientific and Industrial

)Research )CSIR

South Africahttp://www.csir.co.za/
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چهار مرحله از مشخصه های یک LCA عبارتند از:
● )1G&S( تعریف محدوده و هدف
● )2LCI( پرسشنامه / فهرست چرخه حیات
● )3LCIA( ارزیابی اثرات چرخه حیات
● )4LCIN( تفسیر چرخه حیات

دو نـوع اصلـی از LCA وجـود دارد.LCA239و، LCAهـا بـه 
دنبـال ایجـاد مسـئولیت های مرتبـط بـا تولیـد و اسـتفاده از 
یـک محصـول یـا بـا یـک سـرویس یـا فراینـد خـاص در یک 
زمـان )معموال در گذشـته نزدیک( هسـتند. بـه همین ترتیب، 
LCA بـه دنبـال تصمیـم یا تغییر پیشـنهادی در یک سیسـتم 
مـورد مطالعـه جهـت تعییـن اثـرات زیسـت محیطـی  )بـرای 
آینـده( اسـت بـه ایـن معنی کـه پیامدهـای بـازار و اقتصاد در  
تصمیـم گیـری باید مـورد توجه قرار گیـرد. LCA اجتماعی در 
حـال توسـعه ]7.22[، بـه عنوان یـک رویکرد متفـاوت از تفکر 
چرخـه حیـات در نظر گرفته شـده و بـرای ارزیابـی پیامدهای 
اجتماعـی یا اثـرات بالقوه اسـت.LCA اجتماعی بایـد به عنوان 
رویکـردی  کـه مکمـل LCA محیـط زیسـت باشـد، در نظـر 

گرفته شـود.
LCA با کمک مــوارد زیـر به دغدغـه هــای محیط زیستــی 

)با چشم اندازی به دور از تنگ نظری( می پردازد:
جمـع آوری و تدویـن فهرسـتی از منابـع انـرژی و مـواد  ●

مربوطـه و انتشـار مـواد زیسـت محیطـی.
ارزیابـی اثـرات بالقـوه مرتبط با ورودی ها و رها سـازی های  ●

مواد منتشـر شـده شناخته شده
تفسیر نتایج برای کمک به تصمیم گیری آگاهانه تر  ●

یـک سـری  بـه  نیـاز  بـرای سـاختمان ها   LCA از  اسـتفاده 
از  یـک  هـر  فـرد  بـه  منحصـر  ویژگـی  کـه  دارد  اصـول 
و  سیسـتم ها  تعریـف  در  پیچیدگـی  سـاختمان،  طرح هـای 
تصمیم گیری هـای مربوطـه می بایسـت در اصـول یـاد شـده 
نظـر گرفته شـود. در مرحلـه طراحی، LCA بـه انتخاب میان 
گزینه هـای مختلـف طراحی اشـاره می کند و برای شناسـایی 
مراحـل چرخـه حیـات آن در رابطـه بـا تعمیـر و نگهـداری، 

تعمیـر و بازسـازی اجـزاء کمـک می نمایـد.

هزینه چرخه حیات
هزینه چرخه عمر )5LCC( اشاره به هزینه های کل مالکیت در 
طول عمر ساختمان دارد ]7.24[. همچنین معموال اشاره به 
هزینه های به عنوان "گهواره تا گور" یا "از ابتدا تا انتها" دارد. 
استاندارد ISO 15686-5 2008: )برنامه ریزی ساختمان - 
قسمت 5: هزینه های چرخه حیات( دستورالعمل هایی را برای 
بررسی هزینه های چرخه عمر )LCC( در مورد ساختمان ها و 

دارایی های ساخته شده و قطعات آنها ارائه می دهد.
هـدف اصلـی از LCC بـه حداقل رسـاندن مجمـوع هزینه های 
چرخـه حیـات با ارزش هـای فعلی و در نتیجه بهـره وری هر دو 
طـرف یعنی مالکان و بهـره برداران نهایی اسـت. LCC با هدف 
بهینـه سـازی طراحی و ضمانت نتایج بهتـر در زندگی طوالنی، 
عملکـرد و پایـداری و اجتناب از طراحـی بیش از نیاز و ضایعات 
هزینه هـای  تنهـا  فعلـی  روش هـای  می باشـد.  از حـد  بیـش 
مسـتقیم بـرای سـاخت و سـاز و تعمیـر و نگهـداری را بـرآورد 
می نمایـد. LCC تجزیـه و تحلیـل را بـه کل طـول عمـر پروژه 
تعمیـم می دهـد و ارزش واقعـی سـرمایه گذاری را به ما نشـان 
می دهـد. هزینه هـای در نظـر گرفتـه شـامل هزینه هـای مالـی 
می باشـد کـه بـرای محاسـبه نسـبتا سـاده اسـت و همچنیـن 
کـه  اجتماعـی  هزینه هـای  و  زیسـت  محیـط  مـوارد  شـامل 
سـنجش و اختصـاص مقادیـر عددی به آن سـخت تر هسـتند. 
نمونـه ای از مخـارج کـه در محاسـبه هزینه هـای حیـات لحاظ 
می شـود، شـامل: برنامـه ریـزی، طراحـی، سـاخت و سـاز و 
مالکیـت، اجـرا، تعمیر و نگهداری پیشـگیرانه، تعمیـر )و گاهی 
اوقات تخریب(، اسـتهاک و هزینه مالی یک سـاختمان اسـت. 
محاسـبه هزینه هـای خرابـی بـرای بازرسـی، بـه عنـوان مثال، 
در نتیجـه آسـیب شـدید، می توانـد شـامل هزینه نگهـداری و 

تعمیر باشـد.

عملکرد چرخه حیات
عملکــرد چرخــه حیــات )6LCP( ارزیابــی عملکــرد ســازه ای 
ســاختمان را در طــول چرخــه حیــات آن مــورد هــدف قــرار 
ــتاندارد 2008:  ــا اس ــق ب ــوان مطاب ــد. LCP را می ت می ده
ــی دوره  ــود. LCP ارزیاب ــل نم ــه و تحلی ISO 13823 تجزی
ــک از  ــر ی ــا ه ــازه و ی ــک س ــه در آن ی ــت ک ــان اس از زم
اجــزای آن قــادر بــه دســتیابی بــه عملکــرد ســاختاری مــورد 
نیــاز تعریــف شــده در مرحلــه طراحــی بــا درجــه مناســبی 

ــد. ــان می باش از اطمین
ــد و  ــی را مشــخص می نمای ISO 13823:2008 اصــول کل
ــرای تاییــد دوام ســاختار های مرتبــط شــناخته  روش هایــی ب
ــی را  ــت محیط ــی زیس ــل پیش بین ــات قاب ــا اقدام ــده ی ش
ــت  ــی، عل ــای مکانیک ــه عملیات ه ــد، از جمل ــه می نمای توصی
ــرد آن  ــایی عملک ــه نارس ــر ب ــه منج ــواد ک ــدن م ــراب ش خ
ــول  ــرد در ط ــار عملک ــان از اعتب ــول اطمین ــود. حص می ش
حیــات طراحــی ســازه الزامــی اســت. شکســت فرسایشــی بــه 
دلیــل تنش هــای متنــاوب چرخــه ای در محــدوده اســتاندارد 
الزامــات  مقایســه   LCP نمی باشــد.   ISO 13823:2008
ــا در نظــر گرفتــن زوال  مــورد نیــاز دوام )ظرفیــت واقعــی ب
ــه شکســت( اســت در همــان  ــک واقع ــوان نتیجــه ی ــه عن ب
ــتفاده  ــرای اس ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک ــطح از طراح س

1 Goal and Scope definition 2 Life Cycle Inventory 3 Life Cycle Impact Assessment

4 Life Cycle Interpretation 5 Life cycle cost 6 Life cycle performance
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ــد. ــه می ده ــادی ارائ ــی ع ــی مکانیک طراح
بازیافـت   LCA LCA صفحـه روکـش دار گچـی - مطالعـه 

سـاختار سـاخت و سـاز خشـک گچـی
اروپــایی  Eurogypsum )فدراسیــــون  در ســال 2009، 
انجمن هــای ملـی تولیـد کـنندگـان محـصوالت گچـی1( یک 
 ISO مخصـوص صفحـات روکـش دار گچـی را بر اسـاس LCA
14040 انجـام داد. اظهارنامه محصول زیسـت محیطی صفحه 
روکـش دار گچـی بر اسـاس اطاعاتـی از )پایـگاه چرخه حیات 
مرجـع اروپـا 2ELCD )3/0 بنـا نهـاده شـد و با PE بیـن المللی 
انجـام شـد ]7.25[. واحـد عملکـردی یک متر مربـع از صفحه 
روکـش دار گچـی بود و مقادیـر اثرات مختلف با اسـتفاده از نرم 
افزار GABI 4 محاسـبه شـد. در این مطالعه فقط اثرات مربوط 
بـه اسـتخراج مـواد اولیه، حمل و نقل مـواد خام، تولیـد از ابتدا 
تـا انتهـا بـود و مرحلـه بازیافت پایان حیات را شـامل نمی شـد. 
داده های فهرسـت چرخه حیـات )LCI( و نتایـج ارزیابی چرخه 

حیات )LCA( در جدول 5.7 نشـان داده شـده اسـت.

 WRAP LCA گزارش
بریتانیا  دولتی  نهاد  یک  WRAPو]7.26[   ،2007 ژانویه  در 
بعهده  را  زباله  انجام پژوهش های کاهش  تامین بودجه و  که 
دارد، مدیریت منابع زیست محیطی با مسئولیت محدود برای 
انجام یک ارزیابی چرخه حیات )LCA( برای صفحه روکش دار 
گچی راه اندازی نمود. هدف این بود که تاثیر زیست محیطی 
بصورت  را  در صفحات گچی  بازیافت شده  های  گچ  ترکیب 
کمی تعیین کند. مطالعه تمام مراحل چرخه حیات از تولید 
مواد خام تا مدیریت پایان حیات را شامل می شد. مطالعه بر 
از  پس  شده  مصرف  منابع  از  گچ  بسته  حلقه  بازیافت  روی 
بازگشت به تولید صفحات روکش دار گچی متمرکز شده است. 

چهار نمونه، مورد ارزیابی قرار گرفت:
پایـه - بـر اسـاس ترکیـب فعلـی )2007( از گـچ مـورد  ●

معمولـی  روکـش دار گچـی  تولیـد صفحـه  در  اسـتفاده 
نـوع A )ضخامـت 12/5 میلی متـر، ابعـاد 1200×2400 

میلی متـر، نـوع لبـه مربـع شـکل(.

جدول 5.7: نتایج مطالعه LCI و LCA شرکت یوروجیپسوم )2009(

نتایج ارزیابی LCI در یک متر مربع صفحه روکش دار گچی
CO2 )kg/m2)1/8
)CO )kg/m20/00063

NOX )kg/m2)0/00278
SO2 )kg/m2)0/00289
N2O )kg/m2)0/00007
CH4 )kg/m2)0/00403

NMVOC Non-methane volatile organic compound )kg/m2)0/00062
PM Particulate matter )kg/m2)0/00023

Primary energy )MJ/m2)34
Primary energy renewable )MJ/m2)1/9

Water )kg/m2)11/77
نتایج LCA برای متر مربع صفحه روکش دار گچی

ADP Abiotic depletion potential )kg Sb-eq./m2)0/01483
FAETP Freshwater Aquatic Ecotoxicity )kg DCB-eq./m2)0/00347

MAETP Marine Aquatic Ecotoxicity )kg DCB-eq./m2)55/5
EP Eutrophication potential )kg PO4-eq./m2)0/00080

HTP Human Toxicity Potential )kg DCB-eq./m2)0/06203
ODP Ozone depletion Potential )kg R11-eq./m2)1/6E-07

POCP Photochemical Ozone Creation Potential )kg ethene-eq./m2)0/00044
TETP Terrestrial Ecotoxicity )kg DCB-eq./m2)0/00335

GWP Global warming potential )kg CO2-eq./m2)2/14
GWP Global warming potential )kg CO2-eq./m2)0/0050

1 www.eurogypsum.org 2 European Reference Life Cycle Database 3.0
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15% قابـل بازیافـت )مـاده اولیـه بـرای ارسـال بـه بخش  ●
بازیافـت مـواد و مصالـح( - بـر اسـاس افزایش سـطح گچ 
بازیافـت شـده پـس از مصـرف )بـه مقـدار حداکثـر %15 

بازیافتی(. کل گـچ 
25% قابل بازیافت )ماده اولیه برای ارسال به بخش بازیافت  ●

مواد و مصالح( - بر اساس افزایش سطح گچ بازیافت شده 
پس از مصرف )به مقدار حداکثر 25% کل گچ بازیافتی(.

جـدول 6.7 ]7.27[ نتایـج مطالعـه WRAP برای سـه پارامتر 
اصلـی چرخـه حیـات را نشـان می دهد:

پتانسـیل گرمایـش جهانی )1GWP(، که اثـرات تغییر در  ●
Co2 معادل بیان شـده اسـت.

آب و هوا بر حسـب 
مسـمومیت انسـانی، اثرات بر هـر یک از افـراد جامعه که  ●

معـادل یـک ترکیب شـیمیایی سـمی 4،1 دی کلرو بنزن 
بیان شـده است.

بـه  ● اکوسیسـتم  پاسـخ  یـا  )خوردگـی  اتروفیکاسـیون2 
افزایـش بیـش از حـد مـواد طبیعـی یـا مصنوعـی در یک 
محیـط آبی اسـت( کـه اثـرات را در رودخانه هـا و دریاچه 
از نظـر رشـد بیـش از حـد جلبک هـا توصیـف می نمایـد، 

معـادل فسـفات بیان شـده اسـت.

مقیـاس صرفـه جویی در جدول 7.7 نشـان داده شـده اسـت. 
اینگونـه بـه نظـر می رسـد کـه تمامـی مزایـای بدسـت آمده 
بیـن محصـول حـال حاضر )صفحـه گچی نـوع A( و محصول 

بـا %25 محتـوای بازیافتـی، کمتر از %10 می باشـد.

بازیافت ساختارهای ساخت و ساز خشک گچی
پایـان مرحلـه حیـات LCA در یـک سیسـتم سـاخت و سـاز 
خشـک گچـی بـا توجـه بـه محـل اجـرا و )یـا( محـل تخریب 
یـا بازسـازی بایـد شـامل محـل دفـن زبالـه سـاختمانی و )یـا( 
تخریـب )C & DW( و )یـا( بازسـازی در فرایند تولید باشـد. در 
مطالعـه WRAP مزایـای بالقوه و مقدار درصـد افزایش مواد قابل 
بازیافت )ناشـی از تولید و یا تخریب( برآورد شـده اسـت. جایگاه 
Eurogypsum در ایـن مـورد بـه شـرح زیـر می باشـد ]7.26[:

از آنجاییکـه اسـتفاده از ضایعـات گچی قابـل بازیافت به دلیل 
نیـاز بـه جمـع آوری، حمل و نقـل، تفکیک و پـاک کردن آن 
و حـذف رطوبـت محیـط، نسـبت به اسـتفاده از گـچ خام در 
تولیـد محصـول، نیـاز بـه انـرژی بیشـتری دارد، یـک جریمه 
زیسـت محیطـی نیز در ایـن خصوص وجود دارد که بایسـتی 

پرداخـت گردد.
بـا ایـن وجـود، افزایش میـزان بازیافـت، عاوه بر کاهـش میزان  
زبالـه، حلقـه مـواد و منابع مصـرف را نیز کاهش می دهـد و این 
بـه خـودی خود از اهمیـت باالیی برخـوردار اسـت. این موضوع 
در حـال حاضـر به عنوان یک پروژه تحقیقاتی توسـط موسسـه 
Eurogypsum بـا نامـه طـرح GtoG )گـچ بـه گـچ( در حـال 
بررسـی اسـت ]7.20[. هدف اصلـی از این پـروژه GtoG تغییر 
روشـی اسـت که ضایعـات گچی اصاح می شـوند. بـا وجود این 
در یـک حلقه بسـته ممکن اسـت واقعیت متفاوت باشـد. پروژه 
GtoG بـا هـدف تبدیـل بـازار ضایعات گـچ اروپا برای رسـیدن 
بـه نـرخ بازیافـت باالتـر از ضایعات گـچ، در نتیجه کمـک برای 
رسـیدن بـه یـک اقتصاد کارآمـد با اسـتفاده از منابع می باشـد.

جــدول 6.7: نتایــج ارزیابــی اثــر شــاخص WRAP در کلیــه مقادیــر فــرض بــر حمــل پاییــن اســت )50 کیلومتــر و کمتــر، از 
نقطــه جمــع آوری تــا محــل اســتفاده(

شامل %25 بازیافتشامل %15 بازیافتمبناواحدطبقه بندی اثرات
)GWP100) پتانسیل گرمایش زمینkg CO2 eq.11/9011/6811/45

kg 1,4-DB eq.2/432/402/33مسمومیت انسانی
kg PO4اتروفیکاسیون

3- eq.0/00430/00430/0041

)WRAP( جدول 7.7: رابطه ذخیره سازی بین صفحه گچی مبنا و صفحه گچی شامل %25 بازیافت

صرفه جویی بر حسب یک واحدطبقه بندی اثرات
A صفحه روکشدار گچی نوع

درصد صرفه جویی  در مقایسه 
با اثرات کلی سیستم

)GWP100( پتانسیل گرمایش زمینkg CO2 eq.0/769% 6

kg 1,4-DB eq.0/09% 4مسمومیت انسانی

kg PO4اتروفیکاسیون
3- eq.0/00020% 5

1 Global warming potential 2 Eutrophicationa
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بازیافـت حلقـه بسـته بـرای محصـوالت گچـی تنهـا وقتـی 
اتفـاق خواهـد افتـاد کـه:

شــیوه های تعمیــر و بازســازی بــه طــور سیســتماتیک )بــه  ●
ــب ســاختمان ها  ــه جــای تخری ــک اســتاندارد( ب ــوان ی عن

اعمــال شــود.
مرتــب ســازی و تفکیــک زبالــه ترجیحــا در مبــدا انجــام  ●

شــود، از زبالــه مخلــوط شــده و آلودگــی اجتنــاب 
گــردد. 

بـه منظور اسـتفاده مجـدد در فرآیند سـاخت، گچ بازیافت  ●
شـده می بایسـت سـخت ترین و دقیق تریـن مشـخصات را 

نیز برآورده سـازد.

انرژی های عملیاتی و نهفته صفحه روکش دار گچی
"انـرژی عملیاتـی" کل انـرژی اسـتفاده شـده توسـط یـک 
سـاختمان در یـک سـال هواشناسـی نمونـه اسـت. انـرژی 
الزامـی تشـکیل دهنـده در هـر  عملیاتـی یکـی از مراحـل 
LCA اسـت. مصـرف انـرژی از گرمایـش و روشـنایی در فـاز 
عملیاتـی یـک سـاختمان توسـط مقـررات مختلـف اتحادیـه 
اروپـا تحـت پوشـش قـرار می گیـرد ]7.29, 7.30, 7.31, 
7.32[. مطالعـات نشـان می دهـد کـه بین 5 تـا 10 درصد از 

کل انـرژی مصرفـی در سراسـر اتحادیه اروپا مربـوط به تولید 
محصـوالت سـاختمانی اسـت. انـرژی نهفتـه یـک محصـول 
شـامل یـک سـری از فرآیندهـای پیچیـده اسـت کـه باعـث 
تشـدید آلودگـی زیسـت محیطـی می شـود و سـبب تخلیـه 
منابـع طبیعـی و تخریـب زمیـن می گـردد. اصطـاح "انرژی 
نهفتـه" در بخـش سـاخت و سـاز شـامل انـرژی مـورد نیـاز 

برای:
استخراج مواد معدنی و مواد اولیه از زمین ●
حمل و نقل مواد به کارخانه صنعتی ●
تولید محصول نهایی ●
مونتاژ، حمل و نقل، نصب در ساختمان ●
باز کردن و برگرداندن به محیط زیست است ●

یـک LCA کـه شـامل چهـار مرحله فوق اسـت ،ابـزار اصلی 
محاسـبه انـرژی نهفتـه تجدیـد شـده مـواد بـکار رفتـه در 
یـک سـاختمان اسـت ]7.34[. اثـرات زیسـت محیطـی بـه 
طـور موثـر در کل چرخـه عمـر سـاختمان بایسـتی در نظر 
گرفتـه شـود. در جـدول 8.7، انـرژی نهفتـه بـرای برخی از 
مصالـح کـه بـر اسـاس تجزیـه و تحلیل بـر مبنـای "ابتدا تا 

ورودی" بدسـت آمـده، نمایش داده شـده اسـت.
انـرژی نهفتـه یـک مـاده اغلب در قیمـت آن منعکس شـده 
اسـت. مـواد کامپوزیتـی ماننـد الیـاف کربـن یـا ترکیبـات 
سـرامیک، دارای انـرژی نهفتـه نسـبتا باالیی هسـتند. با این 
حـال، زمانـی که بـه طور مناسـب از آنها اسـتفاده شـود، به 
علـت ویژگـی هـای فیزیکی پیشـرفته مانند قدرت، سـختی، 
گرمـا یـا مقاومـت در برابـر سـایش، مقـدار قابـل توجهـی 
انـرژی را می توانـد در طـول فـاز اسـتفاده از محصـول،  از 

نماید. ذخیـره 
سـاختمان طراحـی و سـاخته شـده بـا هـدف کاهـش اثـرات 
زیسـت محیطـی چرخه حیـات، منافـع اقتصادی مسـتقیمی 
نگهـداری  و  عملیاتـی  هزینه هـای  ماننـد  ارائـه می نماینـد، 
باالتـر  دارایـی  ارزش  و  کندتـر  اسـتهاک  تـر،  پاییـن 
]7.28, 7.33, 7.34,7.35,7.36[. عـاوه بـر ایـن، دارای 

اثـرات اجتماعـی مثبـت ماننـد بهبـود سـامت و بهـره وری 
هسـتند. در حـال حاضـر اکثـر سـاختمان های تأییـد شـده، 
سـاختمان های تجـاری و عمومـی پیشـرفته )ماننـد هتل هـا 
و دفاتـر معتبـر(، بـه علـت لـزوم کاهـش هزینه هـای اداری 
و  صـدور گواهینامـه اضافـی، بایـد در زمـره سـاختمان ها با 

مزایـای بلندمـدت دیـده شـوند.

 شاخص های توسعه پایدار
شـاخص ها بـه طور فزاینـده ای به عنـوان یک ابـزار مفید برای 
سیاسـت گذاری و ارتباطات عمومـی در انتقال اطاعات مربوط 
محیط زیسـت،  زمینه هایـی چـون  در  کشـورها  عملکـرد  بـه 
اقتصـاد، جامعـه، و یا فن آوری توسـعه شـناخته می شـوند. در 

جدول 8.7: انرژی نهفته صفحات روکش دار گچی در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی

انرژیمصالح ساختمانی
MJ/kg

 کربن
kg CO2/kg

 چگالی
kg/m3

8/20/521700آجر نما
3/00/221700آجر معمولی 

2/00/1122500سنگ مرمر
6/50/461900تایل رسی

6/750/38800صفحه روکش دار گچی 
1/80/121120اندود گچی

9/00/592000تایل های سرامیکی
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اروپـا اسـتاندارد (ISO TS 21929 )ISO 2006 چارچوبـی 
برای شـاخص های توسـعه پایدار سـاختمان تعریف می نماید. 
ایـن چهارچـوب بـر ایـن فرض اسـتوار اسـت  که سـاخت و 
سـاز پایـدار، عملکـرد مورد نیاز را بـا حداقل تاثیـر نامطلوب 
بـر روی محیـط همـراه بـوده، در حالیکـه  بهبـود اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی در سـطح محلی، منطقـه ای و جهانی 

را تقویـت می نمایـد.
از  را  زیست محیطی  جنبه های  زیست محیطی،  شاخص های 
لحاظ بارهای وارد بر محیط زیست یا اثرات بر اساس موجودی 
چرخه حیات را ارزیابی می کنند. بارهای وارد بر محیط زیست 
شامل مواردی همچون، استفاده از منابع و تولید زباله، بو، سر و 
صدا و انتشار مواد مضر به زمین، آب و هوا می باشد. شاخص های 
زیست محیطی "نتیجه گرایانه" در طراحی و انتخاب محصوالت 
برای یک ساختمان پایدار استفاده می شوند. شاخص های زیست 
عملکرد  نظر  از  را  زیست محیطی  اثرات  گرا،  نتیجه  محیطی 
بیان  یا محل آن، هم بصورت کمی و هم کیفی  ساختمان و 
به  متصل  مالی  جریان های  اقتصادی  شاخص های  می کنند. 
بر اساس استاندارد  چرخه حیات ساختمان را نشان می دهد. 
اروپایی ISO TS 21929، جریان های اقتصادی زیر مرتبط با 

چرخه حیات یک ساختمان هستند:
سرمایه گذاری: سایت، طراحی، تولید محصول، ساخت و ساز ●
استفاده: مصرف انرژی، مصرف آب، مدیریت ضایعات و غیره ●
تعمیر و نگهداری ●
دفـع زبالـه و اطمینـان از عـدم زیان رسـانی ضایعـات بـه  ●

زیسـت محیط 

توسعه ارزش اقتصادی یک ساختمان ●
درآمد حاصل از توسط ساختمان و خدمات آن ●

شـاخص هـای اجتماعـی سـاختمان هـا بـرای توصیـف نحوه 
ارتبـاط سـاختمان ها با مسـائل مربـوط به پایداری در سـطح 
جامعـه مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. به عنوان مثال مسـایل 
مربـوط بـه پایـداری در سـطح جامع را مـی توان شـامل این 
از  چندگانـه  اسـتفاده  شـهری،  پراکندگـی  دانسـت:  مـوارد 
اماکـن، دسترسـی به اصـول اولیه، در دسـترس بـودن فضای 
زمین هـای  توسـعه  شـهر ها،  مراکـز  جذابیـت  بـاز،  و  سـبز 
غیرقابـل کشـت )مـزارع کشـاورزی صنعتـی(، دسترسـی بـه 
مسـکن، تفکیـک اجتماعـی، کیفیـت فرهنـگ و حفاظـت از 
میـراث فرهنگـی، ایمنی، سـر و صـدا و کیفیت هـوا. برخی از 
جنبـه هـای اجتماعی در سـطح سـاختمان را نیـز می توان به 
:ISO 2006 شـرح زیـر نام برد. بـه عنوان مثال در اسـتاندارد

کیفیت ساختمان ها به عنوان یک محل برای زندگی و کار ●
اثـرات مربـوط بـه سـاختمان بـر روی سـامت و ایمنـی  ●

بهره بـرداران
استفاده بدون بار از ساختمان ها ●
دسترسـی بـه خدمـات مـورد نیـاز توسـط کاربـران یـک  ●

سـاختمان
رضایت کاربر ●
کیفیت معماری ساختمان ها ●
حفاظت از میراث فرهنگی ●

2.7 ارزیابی یکپارچه زیست محیطی، ایمنی، فنی-لرزه ای و اقتصادی

سـاختمان های بـا طبقـات کـم تـا متوسـط )تـا 3 طبقـه( 
مرسـوم ترین گونـه  برای مسکن سـازی هسـتند، کـه نیازمند 
توجـه خـاص در توسـعه راه حـل هـای پایـدار  سـاخت و 
سـاز دارنـد. سـاختمان ها بایسـتی از همـه نظـر بـرای رفـاه، 
بهداشـت، امنیت و ایمنی سـاکنان مجهز شـده باشـند. وقوع 
زلزله هـای قـوی در منطقـه مدیترانـه اروپـا، حتـی در مناطق 
لـرزه خیـز حد متوسـط )به عنوان مثـال، زلزلـه 2011 لورکا 
در اسـپانیا( پیامدهـای ناگـوار ناشـی از سـازه هایی که ایمنی 
کافـی در برابـر زلزلـه ندارنـد را مانند: آسـیب، افـراد زخمی، 
مـرگ و میـر، ترومـا )آسـیب های روحی( بعـد از وقـوع زلزله 
مشـخص  می کنـد.  چنـدان  دو  را  بازسـازی  هزینه هـای  و 
اسـت کـه زمیـن لـرزه می توانـد در سراسـر جهـان زیان های 
بزرگـی بـه بـار آورد. همانطـور کـه در روش هـای اخیـر و 
مطـرح  سـازه ها  لـرزه ای  ایمنـی  ارزیابـی  دسـتورالعمل های 
شـد، عملکـرد لرزه ای مناسـب و کارآمد سـاختمان  بایسـتی 

در زمـان طراحـی مـد نظر قـرار گیـرد ]7.38[.

بـرای مناطـق لرزه خیـز، نادیـده گرفتـن تاثیـر زلزلـه یـک 
نقطـه ضعـف جـدی در رویه هـای حاضـر، در پایـداری یـک 
سـاختمان اسـت. زمانـی یـک فضـای محصـور )محفـوظ( از 
سـاختمان پایـدار تلقـی می شـود کـه دارای عملکـرد بـادوام 
)در طـول زمـان( باشـد. محصـور تریـن فضاهـا بـا توجـه بـه 
عملکـرد بـا دوام و مقاومـت در برابـر آب، هـوا و نفـوذ بخار و 
پیـری بـا توجـه بـه نیروهـای زیسـت محیطـی از جملـه باد، 
بـاران، تغییـرات دمـا، قـرار گرفتـن در معرض نور خورشـید، 
پایـداری  آنهـا  اغلـب  متاسـفانه  شـده اند.  طراحـی  غیـره  و 
لـرزه ای را در نظـر نمی گیرنـد. مفهـوم پایـداری کـه اغلـب 
در زمینه هـای اقتصـادی سـاخت و سـاز و یـا سـاختمان های 
سـبز بـه عنـوان یک موضوع کلی اسـتفاده می شـود بـا تاکید 
کمتـری بـر نـوع شناسـی سـازه های مقـاوم در برابـر زلزلـه 
اسـت. سـاختمان های بـا قـاب بتنـی بـا توجـه بـه رواج آنها، 
معمـوال بصـورت پیش فـرض به عنـوان مرجع بـرای طراحی 

سـاختمان پایـدار مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد.
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بـا ایـن حـال، به طـور کلـی بهینه سـازی عملکرد سـاختمان 
)اقتصـاد، ایمنـی، دوام، و غیـره( خواسـتار ایجاد یـک رویکرد 
گسـترده بـه پایـداری اسـت، کـه ایـن موضـوع نیازمنـد بـه 

حسـاب آوردن نـوع شناسـی سـازه ای اسـت ]7.38[.
راه حل هـای سـازه ای مقرون به صرفه می تواند سـبب آسـیب 
پذیـری بیشـتری در مباحـث زلزله شـوند. ترکیـب پایداری و 
مقاومـت در برابـر زلزلـه یک چالـش جـدی در دوران معاصر 
اسـت. حـوادث شـدید بایـد بخشـی از هزینـه چرخـه حیات 
پوشـش  پایـدار  بـرای طراحـی  گیـری  تصمیـم  در   )LCC(
سـاختمان ها و دیگـر اجـزای غیر سـازه ای سـاختمان باشـد. 
رز ]7.39[ و میلیتـی ]7.40[، بخـش بایـای طبیعـی را بـه 
عنـوان بخشـی از توانایـی یـک جامعه جهت بهبود بخشـیدن 
منابـع خـود تعریـف کـرده انـد. انعطـاف پذیـری بـه معنـای 
واقعـی کلمـه توانایی یـک ماده بـرای جذب انـرژی در زمانی 
اسـت کـه آن مـاده تغییر شـکل داده و انرژی خـود را پس از 

تخلیـه آزاد کند.
یک ساختار منعطف )تاب آور( دارای ویژگی های زیر است:

احتمال شکست کاهش می یابد.  ●
عواقب ناشی از شکست کاهش می یابد، از منظر از دست  ●

و  اقتصادی  منفی  عواقب  و  آسیب،  انسان ها،  جان  دادن 
اجتماعی 

می یابـد  ● کاهـش  بازیابـی  به منظـور  نیـاز  مـورد  زمـان 
از  مجموعـه ای  رسـاندن  یـا  خـاص  سیسـتم  )ترمیـم 

خـود( عملکـرد  "عـادی"  سـطح  بـه  سیسـتم های 

تاب آوری اقتصادی بصورت زیر تعریف شده است: ●
انعطاف پذیـری )تـاب آوری( اقتصـادی اسـتاتیک: توانایی یک 
سیسـتم بـرای حفـظ عملکـرد در هنگامـی که به آن شـوک 
وارد می شـود. ایـن موضـوع قلـب مشـکل اقتصادی اسـت که 
در آن حتـی کمبـود عادی شـدید تر از حد معمول اسـت و در 
آن اسـتفاده از باقـی مانـده منابع بـه مؤثرترین نحـو ممکن و 
بـا توجـه به هـر مقطع از زمـان در طـول دوره بازیابـی امری 
ضروری اسـت. ایـن موضـوع دارای دورنمایـی از کاهش وقفه 

در کسـب و کار است.
انعطاف پذیــری )تـاب آوری( اقتصـادی پویــا )دینـامیکــی(: 
تسـریع سـرعت بازیابی پس از وارد شـدن یک شـوک اسـت 
و عبـارت اسـت از اسـتفاده کارآمـد از منابـع بـرای تعمیـر و 
بازسـازی. انعطاف پذیـری اسـتاتیک راجع به سـاخت بهترین 
ظرفیـت تولیـدی موجـود می باشـد، در حالـی که ایـن جنبه 
عامـل  پویـا،  حالـت  در  اسـت.  ظرفیـت  ارتقـای  مـورد  در 
زمـان عامـل تاثیرگـذاری اسـت. تصمیمـات سـرمایه گذاری 
شـامل توجـه بـه مصـرف روز منابـع در جهت بدسـت آوردن 

دسـتاورد های آتـی از افزایـش تولیـد می باشـد.

ACL 1.2.7 دیوارهای جداکننده غیر باربر گچی
اثرات زیست محیطی چرخه حیات یک دیوار جداکننده داخلی  
انرژی های  مانند  استفاده،  مورد  مواد  ویژگی های  از  مستقیما 
و  ساخت  روش  از  و  حرارتی  خواص  شده،  تجدید  و  نهفته 
نگهداری نشئت مـی گیرد. مطالعات نشان می دهـد زمانـی که 

درها / پنجره ها
% 12

لوازم
آشپزخانه

% 6 سایر
% 9

کف تمام شده
% 18

سقف هاى کاذب
% 14

دیوارهاى
جداکننده داخلى

% 41

تصویر 2.7: اثرات زیست محیطی مصالح بکار رفته در ساختارهای غیرباربر در یک ساختمان معمولی در طول بیش از 60 سال
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دیوارهای جدا کننده با سایر عناصر غیر باربر ساختمانی مقایسه 
دارند،  حیات  چرخه  کلی  اثرات  در  باالتری  سهم  می شوند 

همانطور که در تصویر 2.7 نشان داده شده است ]7.42[.
یکـی از مزایـای مربـوط به سیسـتم دیـوار جداکننـده گچی 
سـبک در مقایسـه بـا سیسـتم هـای سـنگین وزن معمولی، 
ضخامـت کمتر آن اسـت. به منظـور  تسـریع انعطاف پذیری 
در اسـتفاده از فضـای داخلـی سـاختمان، ایـن سیسـتم را 
مـی تـوان بـه راحتـی جابجـا و یـا جـدا نمـود بـدون اینکه 
آسـیبی بـه الزامـات اجبـاری و اجرایـی مـورد نیاز سـاختار 
وارد شـود. با اسـتفاده از سـاختارهای سـاخت و ساز خشک 
گچـی، مسـاحت خالـص طبقه )فضـای مفید قابل اسـتفاده( 
بـه حداکثـر خواهـد رسـید. دیوارهـای جداکننـده در جـرم 
بنابرایـن  می نماینـد  مشـارکت  )منطقـه(  طبقـه  داخـل 
اینرسـی حرارتـی سـاختمان را تحت تاثیر قـرار می دهند. از 
نقطـه نظـر تجزیه و تحلیـل حرارتـی، دیوارهـای جداکننده 
)داخـل  داخلـی  منطقـه  یـک  در  کامـا  مـوارد  اغلـب  در 
سـاختمان( قـرار دارنـد و به همیـن دلیل بـرای تابش انرژی 
خورشـید یـا مجاورت بـا دیگر قسـمت های سـاختمان مورد 
آزمایـش قـرار نمی گیرنـد. زمانـی کـه دیـوار جداکننـده دو 
قسـمت بـا شـرایط آسـایش حرارتـی یکسـان را از هـم جدا 
می کنـد )بـه عبـارت دیگـر دو فضا کـه دارای دمای یکسـان 
هسـتند(، انتقـال حـرارت از طریق دیـوار جداکننـده نادیده 
گرفتـه می شـود. بـا ایـن وجـود در برخی مـوارد، بـه عنوان 
مثـال در دیـوار جداکننـده جداسـازی فضای گـرم از فضای 

غیـر گـرم، محاسـبه حداکثـر ضریـب انتقـال حـرارت بـرای 
آن دیـوار ضـروری اسـت. در ایـن راسـتا، از آنجایـی کـه بـا 
قـرار دادن یـک مـاده عایـق مناسـب در فضـای خالـی بیـن 
دیوارهای سـاخته شـده از سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک، 
مقاومـت حرارتـی دیـوار بهبـود مـی یابـد ) ارتقا مـی یابد(، 
عمـا یـک دیوار جـدا کننده سـاخت و سـاز خشـک گچی، 
می توانـد عملکـرد مشـابه و حتـی بهتـری نسـبت بـه دیـوار 

رایج سـنگین وزن داشـته باشـد.
عایق بندی صوتی یک الزام مهم در طراحی دیوارهای داخلی 
با استفاده از سیستم ساخت و ساز خشک گچی است. اگرچه 
جداسازی  جداکننده،  دیوار  یک  کاربرد  و  اهمیت  بیشترین 
فضاهی مختلف از یکدیگر است، اما دیواری که دو اتاق مجاور 
)عایق  عملکرد صوتی  دارای  بایستی  میکند،  یکدیگر جدا  را 
صوت هوابرد( مناسبی باشد. مطالعات اخیر نشان دهنده آن 
است که دیوار جدا کننده ساخت و ساز خشک گچی سبک 
سنگیـن  دیـوارهای  به  نسبت  مناسب تری  صوتی  عملکرد 

ساخته شـده به روش های سنتی )مصالح بنایی( دارد.
متـوس و همکارانـش ]7.42[ - بـه همـراه سـایرین - اجرای 
زیسـت محیطـی، کاربردی و اقتصـادی یک دیـوار جداکننده 
بـا آجـر توخالی )تصویـر 3.7( و یک دیوار جداکننده سـاخته 
شـده بـه روش سـاخت و سـاز خشـک گچـی )تصویـر 4.7( 
را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دادنـد. LCA شـامل اثـرات 
زیسـت محیطی تا پایان مرحله سـاخت و سـاز و اثرات ناشـی 
از سـناریوهای پایـان عمـر بـوده اسـت، سـایر مراحـل چرخـه 

تصویر 4.7: سطح مقطع افقی یک دیوار جداکننده ساخت و ساز خشک گچی سبک
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تصویر 3.7: سطح مقطع افقی یک دیوارجداکننده سنگین وزن رایج ساخته شده با مصالح بنایی
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زندگـی ماننـد تعمیـر و نگهـداری از مطالعـه خـارج شـدند. 
شـاخص های در نظـر گرفته شـده در این مطالعـه و واحدهای 
مربوطـه و روش معرفـی اجـزای کار درجـدول 9.7 نشـان داده 
شـده است. شـاخص های زیست محیطی ناشـی از LCA انجام 
شـده و ویژگی های برجسـته سـاخت و سـاز خشـک گچی در 
جـدول 10.7 گزارش شـده اسـت. پتانسـیل گرمایـش جهانی 
یکـی از مهمتریـن عوامـل با توجه بـه ارزش های مطلق اسـت 
و نتایـج نشـان می دهـد که مقادیر فوق برای سیسـتم سـاخت 
و سـاز خشـک گچی سـبک در مقایسـه با دیوار سـاخته شـده 

بـا مصالـح بنایـی %50 پایین تر می باشـد.

2.2.7 طراحی یکپارچه عناصر سازه ای - پایداری لرزه ای
همانطـور که قبا اشـاره شـد، یـک ارزیابی جامـع از عملکرد 
زیسـت محیطـی هـر سـاختمان بایـد ضروری تریـن اثـرات 
زیسـت محیطـی و پیامدهـای آن بـر سـرمایه گذاران را مورد 

توجـه قـرار دهـد، ماننـد جنبه هـای زیر:
اسـتفاده از انرژی کل، از جمله انرژی عملیاتی سـاختمان  ●

)بـر اسـاس قوانیـن موجود( و انـرژی نهفتـه محصوالت و 

فرایندهای سـاخت و ساز 
استفاده از مواد و اثرات زیست محیطی نهفته ●
دوام محصوالت ساخت و ساز ●
طراحی برای تخریب و بازیافت ●
مدیریت ساخت و ساز و همچنین از بین بردن ضایعات  ●

)C & DW(
محتوای بازیافت شده در مصالح ساختمانی ●
قابلیـت بازیافـت و اسـتفاده مجـدد از مصالـح و تولیـدات  ●

نی ختما سا
آب استفاده شده در ساخت و ساز )ساختمان( ●
شـدت اسـتفاده از سـاختمان ها )عمدتـا سـاختمان های  ●

دولتـی(، بـه عنـوان مثـال قابلیـت انعطـاف پذیـری برای 
کاربری هـای مختلـف طـی زمان هـای مختلـف روز.

راحتی و آسایش فضای داخلی ساختمان ●
عملکـرد  ارزیابـی  در  طراحـان  از  بسـیاری  وجـود  ایـن  بـا 
لـرزه ای، از آنچـه در الزامـات مقـررات ملـی سـاختمان حاکم 
اسـت فراتـر نمی رونـد. هـدف از مقـررات ملـی سـاختمانی، 
طراحـی بـه منظـور رسـیدن به حداقـل ایمنی جانـی در یک 

جدول 9.7: شاخص های LCA دیوارهای جداکننده ساخت و ساز خشک گچی

روش هاواحدهاشاخص هاجوانب
kg CO2 equiv.CML 2 baseline 2000 V2.04پتانسیل گرمایش جهانی )GWP(زیست محیطی

)ODP( از بین بردن الیه استروفر اوزونkg CFC-11 equiv.CML 2 baseline 2000 V2.04

)AP( پتانسیل اسیدی شدنkg SO2 equiv.CML 2 baseline 2000 V2.04

)EP( پتانسیل اتروفیکاسیونkg PO4 equiv.CML 2 baseline 2000 V2.04

)POCP( پتانسیل تشکیل اوزون تروپوسفریکkg C2H4 equiv.CML 2 baseline 2000 V2.04

پتانسیل تخریب بی رویه منابع فسیلی
)ADP-FF(

MJ equiv. Cumulative energy demand

V1.0

dBAMeisser’s analytic methodعایق صوتی هوابرد )R’w (ساختاری

)F( انعطاف پذیریeQualitative method

)U( عایق حرارتW/m2 CPortuguese thermal code

Average market value€هزینه ساخت )CC(اقتصادی

LCA جدول10.7: شاخص های زیست محیطی

GWPتکنولوژی ساخت

)kg CO2eq)

ODP

)kg CFC-11eq)

AP

)kg SO2eq)

EP

)kg PO4eq)

POCP

)kg C2H4eq)

ADP

)kg Sbeq)

ADP_FF

)MJ eq)

دیوار جداکننده با 
4.4E+013.2E-061.12E-013.19E-025.43E-031.90E-013.39E+02مصالح بنایی )سنتی(

دیوار جداکننده ساخت 
1.7E+011.58-067.06E-022.89E-025.26E-031.33E-012.49E+02و ساز خشک گچی
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رخـداد در سـطح طراحـی اسـت )یک زلزلـه واقعـی/ بزرگ(. 
هزینه هـا، انـرژی و منابـع اضافی بـرای نجات کل سـاختمان 
از خطـر آسـیب و خرابـی در ایـن سـطح از زلزلـه می بایسـت 
لحـاظ شـود کـه این امر بـه علـت بکارگیری حجم زیـادی از 
منابـع و انـرژی بـرای یـک رخداد بـا احتمال پایین بـا اهداف 
پایـداری در تناقـض اسـت. بـرای سـال های زیـادی اکنـون، 
حداقـل هـدف از ایمنـی جانـی در قوانیـن طراحـی سـاختار 
اصلـی سـاختمان بـه خودی خود روشـن اسـت. با ایـن حال، 
بـه تازگـی اجـرای قوانیـن مختـص الزامـات طراحی لـرزه ای 
برای کاهش شکسـت سیسـتم های شیشـه ای و دیگـر اجزای 
غیرسـازه ای نمـا ارائـه شـده اسـت کـه می تواند سـاختمان ها 
را از خطـر سـقوط آنهـا حفـظ نماید. در حال حاضـر طراحان 
دسـتورالعمل کمـی در مـورد روش هـا و اطاعـات الزم برای 
درک بهتــر از عملکــرد لـرزه ای اجــزای محصــورکننده 
)نمـا، جداکننـده، درهـا و پنچـره هـا( دارنـد. ضروری اسـت 
کـه طـراح آسـیب های احتمالـی و تعمیرات بـرای طرح های 
مبتنـی بـر عملکـرد را بدانـد و همچنیـن بر طراحـی آگاهانه 
پایـدار واقـف باشـد. طراحـی مبتنـی بـر عملکـرد،  محـور 
انتخـاب محصـوالت محصـور کننده، بر اسـاس دانش عملکرد 

بـرای سـطوح مختلـف زمیـن لرزه می باشـد.
احتمـال بـروز خسـارت )آسـیب دیدگی( سـالیانه مسـاوی یـا 
حتی بیشـتر از یکپارچه سـازی احتمالی خطـر زلزله با منحنی 
شکسـت بـرای تمامی الزامات تعریف شـده در پروژه می باشـد. 
سـطح زیـر این منحنی احتمال آسـیب دیدگی برابر یا بیشـتر 
از حـد مـی باشـد. احتمال زمـان آسـیب دیـدن و هزینه های 

آسـیب برابـر با ریسـک خطـر لرزه ای اسـت، و این ریسـک به 
همراه سـایر ریسـک هـای بالقوه بایـد در هزینـه چرخه حیات 
)1LCC( بـرای سـاختارهای محصـور کننـده در نظـر گرفتـه 
شـود. بـا ایـن رویکـرد یکـی از انتخاب هـای ممکن،کاهـش 
درسـت پتانسـیل آسـیب های لـرزه ای )کاهـش ریسـک( و در 
نظـر گرفتـن برآورد آسـیب های لرزه در مطالعات LCC اسـت. 
آسـیب ها می توانـد از نـوع اقتصـادی، اثرات زیسـت محیطی یا 

هـر دوی آن ها باشـد ]7.43[.
گرایش هـای جدید، سـازگاری "روش های بـا کارایی چندگانه 
وابسـته بـه زمـان" کـه بـر مبنای سـه رکن زیـر می باشـد را 

می نمایند: پیشـنهاد 
و  ● اندازه گیــری  اطمینــان:  قابلیـت  و  ایمنـی  افزایـش 

کمی سـازی آن را مــی توان بـا ارزیابی عملکـرد چرخه 
.)ISO 13823: 2008( حیـات بـه دسـت آورد

کاهـــش اثــرات زیسـت محیطـی: یـــک LCA کامــل  ●
)EN ISO 14040: 2006(، محاسـبه و در نظـر گرفتـن 
تمـام مراحـل چرخه حیات یـک سـاختمان )تصویر 1.7( 
کـه می توانـد داده هـای کمـی مـورد نیـاز بـرای ارزیابـی 

اثـرات زیسـت محیطـی را ارائـه نماید.
بهینه سـازی هزینه هـای چرخه حیـات: هزینه هـای دوره  ●

و  تجزیـه  می توانـد   )2008  :5-15686  ISO( حیـات 
تحلیلـی بیـش از کل حیـات پـروژه ارائـه نمایـد- ارزش 

را نشـان می دهـد. واقعـی سـرمایه گذاری 
طول  در  باید  فوق  اساسی  نیازهای  که  است  تاکید  به  الزم 
چرخه حیات کامل ساخت و ساز محاسبه شـود. عملکرد مورد 

تصویر 5.7: نمونه عملکرد ترکیبی چندکاره با رویکرد زمان محور

1 Life cycle cost
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تصویر 6.7: نمونه مورد آزمایش خانه مقاوم در برابر زلزله در شهر Amphilochia ، یونان

نیاز باید بر اساس روش های کمی تایید شود. تصویر 5.7 یک 
شمای کلی از "روش های با کارایی چندگانه وابسته به زمان" 
را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل قابل اطمینان، هزینه و اثرات 
زیست محیطی برای همه مراحل چرخه حیات ساختمان را در 
نظر می گیرد. عواقب ناشی از رویداد شکست/منجر به خرابی 
)زمین لرزه( در محاسبه هزینه شکست و سطح عملکرد مورد 
نیاز به منظور حصول اطمینان از عملکرد مطمئن ساختمان در 

طول زمان در نظر گرفته می شود.
راه حـل  و سـاز خشـک یـک  در کل، سـاختارهای سـاخت 
یکپارچـه بسـیار جـذاب از نظـر سـازگاری بـا محیط زیسـت 
را ارائـه می نماینـد، عملکـرد سـازه ای و جنبه هـای اقتصـادی 
بـرای هـر دو کاربـرد سـازه ای و غیرسـازه ای بـا توجـه بـه 
عملکـرد بسـیار خـوب زیسـت محیطـی که هـم اکنـون ارائه 
شـد، دوام و مقاومـت در برابـر زلزلـه و متوسـط هزینه هـای 

چرخـه حیـات می باشـد.

برابر  در  مقاوم  خانه  اولیه  نمونه  یک  3.2.7 مثال: 
زلزله، ساخته شده با ساختار خشک )زیر سازی 

فوالدی و صفحات روکش دار گچی( سبک
نسـخه نمایشـی یـک سـاختمان مقـاوم در برابر زلزله توسـط 
کناف Gypsopiia ABEE در یونان سـاخته شـده اسـت. این 

خانـه دو طبقـه در Amphilochia میانـه غربـی یونان واقع 
شـده اسـت )تصویر 6.7(. این سـاختمان دارای چیدمان یک 
طـرح مسـکونی معمولـی اسـت )طبقـه همکف: آشـپزخانه، 
اتـاق کار، اتـاق نشـیمن و اتاق ابـزار/ طبقـه اول: اتاق خواب 
اصلـی و کمکـی کـه بوسـیله حمـام از یکدیگـر جـدا شـده 
انـد(. سـاختمان نمونه در قالب سـه طـرح در اتحادیـه اروپا 
توسـعه داده شـده اسـت: I-SSB )پـروژه عملکـرد لـرزه ای و 
حریـق سـاختارهای مرکب فوالدی/سـاخت و سـاز خشـک. 
تسـت بر روی سـاختمان مدل شـده تا 1/06g بدون هرگونه 
آسـیب بـر روی نمونـه انجـام شـده اسـت(، MESSIB )خانه 
نسـخه نمایشـی فـوق بـه سیسـتم های خـود انـرژی مجهـز 
شـده و بـا تغییـر فـاز مـواد )1PCM( بـه دیواره هـای داخلی 
و جداکننـده یکپارچـه/ ادغـام شـده اسـت. این پـروژه ثابت 
کـرد کـه اجـرای PCM  هـا می توانـد به طـور قابـل توجهی 
ظرفیـت حرارتـی و عملکـرد مرتبـط بـا آن را در سـاختمان 
سـبک وزن بهبود دهد( و FC-DISTRICT )توسـعه سیسـتم 

سـاختمان(. مدیریت 
ابعـاد خانـه مـدل شـده برابـر بـا 12/33 متـر عـرض، 9/90 
متـر طـول و 8/47 متـر ارتفاع اسـت. مسـاحت کل، از جمله 
فضاهـای گـرم شـده و غیر گـرم حـدود 151/23 متـر مربع، 
در حالـی کـه فضـای گـرم 128/42 مترمربـع اسـت. خانـه 

1 Phase Change Material
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 CFS فـوق دارای اسـکلت فـوالدی باربـر ترکیبـی با اعضـای
)فـوالد سـرد نـورد شـده( در ترکیـب بـا سیسـتم سـاخت و 
 EN 1998 سـاز خشـک گچـی مطابق بـا آیین نامـه لـرزه ای
و رعایـت الزامـات عایق بنـدی حرارتی و صوتـی و مقاومت در 
برابـر حریـق اسـت )دیـوار داخلـی W112 و آکواپنـل، دیوار 
 ،Betocoat خارجـی آکواپنـل خارجـی بـا پوشـش کنـاف 
و   Thermoprosopsis® EPS  80 حرارتـی  عایق بنـدی 
پوشـش SM700(. شـالوده خانه نمونه از دال بتنی گسـترده 
با بتن مسـلح سـاخته شـده اسـت. اعضای فوالدی قاب فلزی 
خانـه مدل شـده با پیـچ و مهره دارای تحمـل تنش باال متصل 
شـده و از روش اتصـال جوشـی اسـتفاده نشـد. بـرای تقویـت 

اطراف بازشـوها)درب ها و پنجره ها( از سـازه UA اسـتفاده شد.
 دیوارهـای خارجـی )تصویـر 7.7( مـورد اسـتفاده چنـد الیه 
بـوده و متشـکل از )از سـمت خـارج به داخل(: پوشـش دیوار 
از  الیـه  یـک  از  متشـکل   Thermoprosopsis® خارجـی 
50 میلی متـر عایـق EPS80، صفحـه مسـلح سـیمانی کنـاف 
بـا  پشـم سـنگ  عایـق  میلی متـری،  AQUAPANELو12/5 
ضخامـت 80 میلی متـر، یـک صفحه گچی نـوع A با ضخامت 
12/5 میلی متـر، فضـای خالـی 300 میلی متـری )ایجـاد فضا 
بـرای قـاب فـوالدی و لولـه کشـی(، یـک الیـه عایـق پشـم 
سـنگ بـا ضخامـت 80 میلی متـر و در نهایـت آخریـن الیه با 
دو صفحـه گچـی اسـمارت بـورد PCM )تغییـر فاز مـواد( به 

تصویر 7.7: دیوار خارجی

تصویر 8.7: دیوار داخلی

1. KNAUF GYPSUMBOARD TYPE A 12,5mm

3. SELF TAPING SCREW TN 25MM
4. CW-100x50x0,6mm STUD PROFILE 
5. KNAUF INSULATION 80mm 50kg/m3
6. TYVEK
7. AQUAPANEL OUTDOOR 1,20x2,80x12,5mm
8. CEMENTBOARD SCREW 4,2x35mm
9. KNAUF BETOCOAT 15KG

2

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

10. ALCALY RESISTANT JOINT TAPE
11. NTKU THERMOPROSOPSIS
12. SM700 NATUR WEIS
13. EPS 80 THERMOPROSOPSIS
14. PASTOL 20kg
15. UW-100x40x0,6mm RUNNER PROFILE
16. ALCALY RESISTANT REINFORCING MESH
17. CONNI S 3,0 mm 25KG

18

18. FOUNDATION SLAB

2. KNAUF SMARTBOARD 2 x15 mm
1

2
1

1. صفحه روکش دار گچی نوع A با ضخامت 12/5 میلی متر
2. کناف اسمارت بورد با ضخامت در 2 الیه با ضخامت 15میلی متر

3. پیچ خودکار TN 25 میلی متری
4. سازه پشت بند قائم )استاد( CW100 با ضخامت 0/6 میلی متر

5. عایق کناف با ضخامت 80 میلی متر و چگالی 50 کیلوگرم بر مترمکعب
6. الیه آب  بند کناف

7. صفحه سیمانی خارجی AQUAPANEL با ضخامت 12/5 میلی متر
8. پیچ های صفحات سیمانی

9. پوشش کناف بتوکوت 15 کیلوگرمی
10. درزگیر

Ntiku 11. الیه عایق
SM700 12. پوشش

 EPS 13. عایق
Pastol 20 .14 کیلوگرمی

15. سازه تیر افقی )رانر( UW100 با ضخامت 0/6 میلی متر
16. شبکه مش 

17. پوشش Conni S با ضخامت 3 میلی متر 25 کیلوگرمی
18. دال اصلی )پی(

1. دو الیه صفحه اسمارت بورد کناف با ضخامت 15 میلی متر
2. سازه پشت بندقائم )استاد( CW100 با ضخامت 0/6 میلی متر

3. پیچ TN با طول 25 میلی متر
4. پیچ TN با طول 35 میلی متر

5. عایق کناف با ضخامت 80 میلی مترو چگالی 50 کیلوگرم در متر مکعب
Uniflot .6 با کیسه 25 کیلوگرمی

7. نوار کاغذی کناف رول 75 متری
8. سازه تیر افقی)رانر( UW100 با ضخامت 0/6 میلی متر

9. نوار عایق با عرض 50 میلی متر
10. دو الیه صفحه اسمارت بورد کناف با ضخامت 15 میلی متر

1. KNAUF SMARTBOARD 2 x15mm
2. CW-100x50x0,6mm STUD PROFILE 
3. SELF TAPING SCREW TN 25MM
4. SELF TAPING SCREW TN 35MM
5. KNAUF INSULATION 80mm 50kg/m3
6. UNIFLOT 25KG BAG
7. PAPER STRIPE 75M ROLL KNAUF KURT
8. UW-100x40x0,6mm RUNNER PROFILE
9. SELF STRIP, SELF ADHESIVE 50mm

1
2
3

4
5

8
9

6
7

10
10. KNAUF SMARTBOARD 2 x15mm
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ضخامـت 15 میلی متـر کـه بهـم متصـل شـده اند.
دیـوار داخلی متشـکل از دو الیه صفحه گچـی PCM )تغییر 
فـاز مـواد( بـه ضخامـت 15 میلی متر، یـک الیه عایق پشـم 
سـنگ بـه ضخامـت 80 میلی متـر و دو الیـه دیگـر صفحـه 
 .)8.7 تصویـر  میلی متـر)   15 ضخامـت  بـه   PCM گچـی 
بـا ضخامـت   Knauf vidifloor از  الیـه  دو  اول  طبقـه  در 
کل 20 میلی متـر کـه پـس از آن عایـق پلـی اسـتایرن بـا 
ضخامـت 25 میلی متـر اجـرا شـده و به منظـور گرمایـش از 
کـف یـک الیـه 28 میلی متری صفحـه گچی الیافی شـرکت 
Knauf integral،و250 میلی متـر فضـای خالـی، یـک الیـه 
پشـم سـنگ بـه ضخامـت 100 میلی متـر و یـک الیـه 10 

میلی متـری Knauf Thermoboard اجـرا شـده اسـت.
تجهیـزات تهویـه مطبـوع موجود در خانه نسـخه ی نمایشـی 
شـامل )تصویر 9.7(: پانل های خورشـیدی )بـرای گرم کردن، 
آب گـرم در گـردش داخلـیDHW(، پمـپ حرارتـی )بـرای 
 ،)DHWگرمایـش، سـرمایش، آب گـرم در گـردش داخلـی
مخـزن حائـل )بـرای ذخیره سـازی آب گرم جهـت گرمایش 
و آب گـرم در گـردش داخلـیDHW( بود. رفتـار حرارتی این 
سـاختمان از سـال 2011 بـه طـور منظـم تحـت نظـارت و 
http://demohouse.hmcs.mech. ).بررسـی قـرار گرفـت

.)ntua.gr/demohouse /?lang=en_u

خانـه فوق به سنسـور / فعال کننده ها و شـبکه های الکترونیکی 
بی سـیم برای تشـخیص زودهنـگام و نظارت فعـال / کنترل 
اجـزای سـاختمان مجهـز شـد. مجموعـه ای از دسـتگاه های 

اندازه گیـری نصـب شـده به منظـور اندازه گیـری موارد:

دمای آب؛ درجه حرارت آب در تمام نقاط مفاصل لوله کشی،  ●
به داخل مخزن آب )در سطح پایین تر و باالتر( اندازه گیری شد.

فشـار آب داخـل لوله کشـی؛ مقـدار آن بـرای عملکـرد  ●
پمـپ حرارتـی حیاتـی بـود.

انرژی گرمایشی و سرمایشی )کالری( برای تامین نمودن  ●
پانل های  جریان  از  همچنین  سقف،  و  کف  چرخه های 
خورشیدی برای تامین انرژی خورشیدی مورد نیاز مخزن 

استفاده شد.
تامین برق و پارامترهای مصرفی ●
مصرف آب برای DHW )آب گرم در گردش داخلی( ●

به طور خاصه، تجربه حاصل شده با توجه به نسخه آزمایشی 
مدل شده یعنی خانه Amphilochia به شرح زیر است:

مانیتورینـگ  )از سـال 2011(:  شـارگرمایی، سنسـورهای  ●
حرارتـی و رطوبتـی موجـود در اتاق هـا و در داخل الیه های 
دیـوار، مشـابه یـک ایسـتگاه آب و هوایی فشـرده )درمحل/ 

نزدیک(.
اندازه گیـری: داده بـرداری و ثبـت داده هـا: اندازه گیـری  ●

دمـا، شـار گرمایـی و رطوبـت داخـل سـاختمان از سـال 
2011، کسـب اطاعـات از کنتـرل کننده هـای عملیاتـی 
 ،2012 سـال  از  دینامیکـی(  انـرژی  )مدیریـت   DEM
اسـتفاده از سیسـتم BMS )سیسـتم مدیریت هوشـمند( 
بـرای مدیریـت، نظـارت و کنتـرل HVAC )سیسـتم های 

سـرمایش و گرمایـش و تهویـه( بصـورت بـی سـیم
نظـر:  ● مـد  گرمایـش   :)TRNSYS( حرارتـی  شبیه سـازی 

43/87، سـرمـــایش مـــد نــظــــــر:  2/kWh m a
 2/kWh m a  ،)PCM )بـا   17/88 2/kWh m a

تصویر 9.7: سیستم های تولید، ذخیره و توزیع انرژی خانه مورد آزمایش
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بـرای   TRNSYS سـازی  شـبیه  PCM(؛  )بـدون   25/37
تهویـه مطبوع شـامل پمـپ حرارتی و سیسـتم های کف/ 
سـقف؛ محاسـبه بر اسـاس نرم افزار یونانی شـبیه سـازی 

A )انـرژی: طبقـه بنـدی )کاس
بررسـی حریـق: ابـزار مـورد اسـتفاده FDS / CFD بـرای  ●

مهندسـی حفاظـت از حریـق، بررسـی گسـترش حریق در 
سـاختمان داخل 

●  I-SSB: DGMR ارزیابـی زیسـت محیطـی: از طریـق 
محاسـبه شـاخص زیسـت محیطـی

Amphilochia ارزیابی انرژی ساختمان
سـاختمان نمونه )مورد ارزیابی( Amphilochia با استانداردهای 
بسـیار بـاال تـری در مقایسـه بـا مقـررات یونانـی بـرای بازدهی 
انـرژی )بهینه سـازی مصـرف انـرژی( در سـاختمان سـاخته 
شـده بـود ]7.48[. در حالیکـه الزامـات KENAK بـرای ضخامت 
مصالح(،  –λ عایـق 6 سـانتیمتر اسـت )بسـته به ضریـب النـدا 
سـاختمان مـدل شـده دارای عایـق الیـاف معدنـی بـه ضخامت 
16 سـانتی متر و عایـق خارجـی EPS بـه ضخامت 5 سـانتیمتر 
کـه در مجموع دارای 21 سـانتی متر عایـق در دیوارهای خارجی 
می باشـد. همچنیـن سـقف و پنجره هـا دارای اتـاف حرارتـی 
بسـیار انـدک در مقایسـه بـا سـاختمان معمولـی جدیـد مرجع 
هسـتند )جـدول 11.7(. بنابرایـن نیاز بـه گرمایش سـاالنه برابر 
و سـرمایش در حـدود 18 الی 20  2/kWh m a 45 بـا 43 تـا
kWh/2 می باشـد. مجمـوع انـرژی اولیه/پایه مـورد نیاز  m a
سـاختمان بـه میـزان %52 کمتـر از انـرژی سـاختمان مرجع بر 
اسـاس مقررات ملی سـاختمان یونان در خصوص بهینه سـازی 

مصـرف انرژی در سـاختمان ها اسـت.

ارزیابی زیست محیطی خانه مدل سازی شده
  DGMR ارزیابـی زیسـت محیطـی توسـط کمپانـی آلمانـی
و)http://dgmr.nl( و در چارچوب پروژه I-SSB و با اسـتفاده 
 )http://www.greencalc.com(وGreencalc+ از نرم افـزار
انجـام شـده اسـت. روش اجرای کار بـر اسـاس آیین نامه های 
اسـاس  بـر  نمونـه  سـاختمان  اسـت.  تعدیـل شـده  یونانـی 
مقایسـه بـا سـاختمان مرجـع بـا ابعاد یکسـان با مـدل نمونه 
و سـاخته شـده با مصالح غیر سـنتی )سـاخت و سـاز حجیم، 

بتـن و آجـر( بـا طـول عمـر 75 سـال سـاختمان بـرای هـر 
دو نمونـه ارزیابـی شـده اسـت. هزینه هـای زیسـت محیطـی 
نهـان در جزئیـات ارزیابـی لحـاظ شـده اسـت، بـرای مثـال 
هزینه هایـی کـه می بایسـت بـرای جبـران خسـارات زیسـت 

محیطـی انجام شـود.
روی هـم رفتـه، هزینه هـای زیسـت محیطـی مصالـح خانـه 
مـورد آزمایـش قرارگرفتـه %13 بیشـتر از یـک خانـه معمولی 
بـه علـت حجم زیـاد فـوالد در دیوارهای خارجـی و داخلی بود 
)بـرای اطمینـان از ایمنـی لـرزه ای(، پنجره ها و سـایه بان های 
آلومینــیومی. همانگونه که در تصویر 7.10 مشـاهده می شود، 
%19 از هزینه هـای زیسـت محیطـی متعلـق بـه پـی بتنـی 
مسـلح )تقویـت شـده بـا میلگرد های فـوالدی( می باشـد. در 
حالیکـه %38 از هزینه هـای زیسـت محیطـی دیوارهـا ناشـی 
از ســازه های فلــزی آن مــی باشد )قاب، دیــوار و ســقف(. 
همچنیـن شـالوده بتنـی مسـلح بعنوان پـی برای سـاختمان 
سـاخته شـده به روش معمولی )سـنتی( در نظر گرفته شـد. 
مشـارکت عایـق در هزینه های زیسـت محیطی سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک گچـی شـامل عایـق )به منظـور بهبود 
عملکـرد زیسـت محیطـی خوب سیسـتم های مشـابه( حدود 

%17 می باشـد.
شـاخص زیسـت محیطی و انـرژی برای چهار سـناریوی منابع 
مرجـع  سـاختمان  از  درصـدی  به عنـوان  سـاختمان  انـرژی 
محاسـبه شـده اسـت. چهـار سـناریو بـا اشـاره بـه عملیـات 
سـاختمان بـا 1( دیـگ بخـار سـوخت گازوئیـل )سـاختمان 
مرجـع( 2( دیـگ بخـار بـا سـوخت گاز طبیعـی 3( "کلیـه 
تاسیسـات الکتریکـی" بـا بـرق شـبکه 4( ترکیبـی از منابـع 
انـرژی تجدیدپذیـر و سیسـتم های تولیـد همزمـان میکـرو 

مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد.
شـاخص انرژی خانه آزمایشـی )404 =( نشـان داد زمانی که 
از انرژی هـای تجدیـد پذیر و ذخیره سـازی حرارتی اسـتفاده 
می شـود، سـاختمان می توانـد بـه میزان چهـار برابـر عملکرد 
بهتـر از نظـر انـرژی داشـته باشـد. بـا مفاهیـم سـنتی انرژی 
)بویلـر( عملکـرد انـرژی شـبیه به خانه های سـنتی اسـت. به 
عبـارت دیگـر، تاثیـر منفی مواد بـکار رفته در بـرآورده کردن 
الزامـات مـورد نیـاز مقاومـت لـرزه ای عملکـرد انرژی بسـیار 
خـوب سـاختمان را خنثـی مـی کنـد )جبـران مـی شـود(. با 

Amphilochia جدول 11.7: ویژگی های خانه آزمایشی

حداکثر مقدار U مجاز با توجه به آب و هوای اجزای ساختمان 
)W/m²K) منطقه خانه مورد آزمایش

مقدار U بدست آمده ساختمان نمونه
)W/m²K(

0/450/30سقف 
0/500/16دیوارهای خارجی

0/900/93کف متصل به زمین
1/7 – 3/001/9پنجره ها
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مفاهیـم نوآورانـه انـرژی )مانند یک سیسـتم تولیـد همزمان 
بصـورت ترکیبـی بـا انرژی های تجدیـد پذیر( خانه آزمایشـی 

"انـرژی خنثـی/ صفر" می شـود.
شـاخص کلـی محیـط زیسـت خانـه )نسـخه نمایشـی مـورد 
آزمایـش( بـا اسـتفاده از انرژی هـای تجدیـد پذیـر و ذخیـره 
سـازی حرارتـی 159 بـود، در حالـی کـه بـا مفهـوم نوآورانه 
انـرژی عـدد آن بـه 205 رسـید )بهبـود بیشـتر بـه میـزان 
تقریبـا %29(. خانه نسـخه نمایشـی تولید گازهـای گلخانه ای 
CO2 بمیـزان %43 پایین تـر از خانه هـای سـنتی داشـته، در 

حالـی کـه بـه هنـگام پیـاده سـازی مفهـوم نوآورانـه انـرژی 
CO2 می توانـد بـه میـزان باالتـری برابـر با 

کاهـش کلـی در 
%59 داشـته باشـد.

در نهایـت، اگـر عمـر متوسـط خانـه سـنتی 30 سـال باشـد 

)برای خانه آزمایشـی 75 سـال در نظر گرفته شـد(، شـاخص 
مـواد و مصالـح از 88 بـه 154 و شـاخص کلی محیط زیسـت 
از 159 بـه 210 بهبـود می یابـد. ایـن یـک موضـوع پذیرفتـه 
شـده اسـت کـه تا زمـان اسـتفاده از سـاخت و سـاز خشـک 
گچی سـبک مقـاوم در برابـر لـرزه در سـاختمان می تواند در 
مقابـل نیروهـای زلزلـه یا سـایر مخاطرات/ آسـیب ها مقاومت 

ید. نما
مطالعـات نشـان داده اسـت کـه پایـداری سیسـتم سـاخت و 
سـاز خشـک سـبک و... به عنـوان نتیجه یـک طراحـی مقاوم 
لـرزه ای، بطـور مشـخص به لحـاظ کمی و کیفـی باعث بهبود 

عملکـرد زیسـت محیطی خواهد شـد.

تصویر 10.7: مصالح ساختمانی با هزینه های زیست محیطی باال

پى بتنى
با 500 میلیمتر

ضخامت
% 19

سازه هاى فوالدى
CW و UW

% 18 

سازه هاى
فوالدى دیوار

شامل تیرها در طبقات
% 10

سازه هاى
فوالدى سقف

در طبقه اول و بام
% 9

پنجره ها و
آفتاب گیرهاى
آلومینیومى

% 7

صفحه روکش دار
گچى معمولى

% 6

اندود معدنى
SM700

% 7 

 بتن غیرسازه اى
با ضخامت100

% 4

آکواپنل 
% 4

باقیمانده
% 16
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مطالعات موردی دنیس هول، رافائل الندورلفو8

در ایـن بخـش بـا توجـه بـه توضیحات جامع در خصوص سـاخت و سـاز فلزی سـبک و بررسـی مقاومت لـرزه ای آنهـا، به معرفی 
پروژه هایـی کـه در فرآینـد سـاخت آنهـا از ایـن سیسـتم اسـتفاده شـده اسـت و یا طراحی آنها بر اسـاس سـاخت و سـاز فوالدی 

سـبک صـورت گرفته اسـت و در آینـده اجراء خواهد شـد، خواهیـم پرداخت.

ــا در مکان هایــی کــه  ســاخت و ســاز ســبک فــوالدی عمدت
ــعه  ــال توس ــا احتم ــتند و ی ــه هس ــر زلزل ــرض خط در مع

ــود. ــتفاده می ش ــود دارد، اس ــده وج ــروژه در آین پ
ــرای آشــنایی  ــن بخــش، ب ــا در ای ــی برخــی از پروژه ه معرف
بیشــتر بــا انعطاف پذیــری  ایــن ســاختار بــا هرگونــه 
ــا  ــی ب ــه مغایرت ــه هیچ گون ــت و اینک ــاری اس ــی معم طراح
راحتــی بهره بــرداران در اســتفاده از یــک فضــای اســتاندارد 

ــی آورد.  ــود نم را بوج
بــا توجــه بــه کاربــری پــروژه، می بایســت روش هــای 
ــوص  ــاال در خص ــت ب ــکات دارای اهمی ــاص و ن ــی خ اجرای
ــه و  ــرار گرفت ــر ق ــورد نظ ــاختمان م ــرزه ای در س ــث ل مبح

ــوند. ــت ش رعای
بــه طــور کلــی بــرای حفــظ ســامت و ایمنــی، می بایســت 
کلیــه قواعــد پیشــگیری از خســارات وارده در اثــر زلزلــه در 

تمامــی مناطــق مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــط ســاخت و ســاز ب ــت ضواب ضــرورت رعای
خطــرات احتمالــی زلزلــه، هــم بــرای ســازندگان بــه لحــاظ 
اقتصــادی و هــم بــرای بهره بــرداران از نظــر محافظــت 

ــد. ــزایی می باش ــت بس ــی دارای اهمی جان
ــر  ــری مســکونی ه ــا کارب ــاختمانی ب ــال در س ــور مث ــه ط ب
ــا در  ــود. ام ــد ب ــت خواه ــده دارای اهمی ــر ش ــورد ذک دو م
یــک ســاختمان عمومــی ماننــد بیمارســتان، هتــل و ... کــه 
از نظــر اهمیــت در رتبــه باالتــری قــرار دارنــد و ســاکنین بــه 
طــور دائــم در محــل حضــور دارنــد، در نظــر گرفتــن ایمنی و 
حفــظ جــان ســاکنین در اولویــت خواهــد بــود. ایــن در حالی 
ــری از  ــری تجــاری جلوگی ــا کارب ــی ب ــه در فضاهای اســت ک

ــد. ــت می باش ــی در اولوی ــارت مال خس
بـا ایـن مقدمـه بـه معرفی برخـی از پروژه های سـاخته شـده 

بر اسـاس سـاخت و سـاز سـبک فـوالدی، می پردازیم.
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ساختمان مسکونی
شهر Crevalcore، ایتالیا

پس از وقوع زلزله 5/6 ریشـتر در شـهر Crevalcore و حجم 
خسـارات وارد شـده بـه سـاختمان ها، به لحاظ حفـظ امنیت 
جانـی سـاکنین و نیز جلوگیـری از وقوع خسـارات های مالی، 
اجرای سـاختمان ها با سـاخت و سـاز سبک گسـترش یافت. 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک توسـط شـرکت کنـاف 
ایتالیـا و بـه منظـور ارتقـاء خصوصیـات فیزیـک سـاختمان 
ماننـد عایق بنـدی حرارتـی و صوتی و مقاومـت در برابر زلزله، 

شـد.  اجراء 
دیوار هـای   ،)D112( یکپارچـه  سـقف  از  پروژه هـا  ایـن  در 
جداکننـده جهـت بازسـازی فضاهـای داخلـی شـامل یـک یا 
دو ردیـف زیرسـازی و دو الیـه پنـل گچـی مناسـب در هـر 
سـمت زیرسـازی، اسـتفاده شـده اسـت. در نتیجه دسـتیابی 
بـه مشـخصات فیزیکـی مـورد نیـاز سـاختمان امـکان پذیر و 

وزن بـار مـرده سـاختمان نیـز کاهـش یافتـه اسـت. 
ــای  ــی از پنل ه ــاختمان ها ترکیب ــن س ــی ای ــای خارج نم
ETICS ــای ــتم نم ــا سیس ــه ب ــت ک ــیمانی اس ــی و س گچ

از   )Exterior Thermal insulation composite system(و

ــود.  ــانده می ش ــاختمان پوش ــرون س ــمت بی س
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Trielxis آپارتمان های
آتن، یونان

نشـان  را  یـک سـاختمان  مـدرن  معمـاری  مجموعـه،  ایـن 
می دهـد کـه از سـمت نمـا بـه صـورت دو حرف C انگلیسـی 
در مقابـل هـم، تشـکیل نمـا و بالکـن سـاختمان را داده انـد.

با اینکه در سـاخت این سـاختمان از سیسـتم سـازه ای سبک 
فلزی اسـتفاده شـده اسـت، امـا سـنگینی کل اجـزای آن، به 
واسـطه طراحـی نمـا و بالکن ها، به طور عینی مشـهود اسـت.

پنل هـای  ترکیـب  از  سـاختمان  داخلـی  کننده هـای  جـدا 
گچـی و پنل های فایبر سـاخته شـده اند. همچنیـن دیوارهای 
خارجـی شـامل پنل گچی و سـیمانی می باشـند. انتخاب این 
سیسـتم جهـت کمک به کاهـش وزن سـاختمان و در نتیجه 
بهبـود عملکـرد لـرزه ای سـاختمان در برابـر وقـوع احتمالـی 

زلزلــه مـی باشد. 
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طرح توسعه مجموعه مسکونی
Pratinou Heraklon، یونان

در ایـن مجموعـه مسـکونی اقدام به توسـعه واحد هـا با اضافه 
کـردن طبقه به سـاختمان در حال بهره برداری شـده اسـت. 
از مزیت هـای سیسـتم سـازه ای سـبک در اینگونـه طرح هـا 
ایـن اسـت کـه بـه راحتـی می تـوان یـک یـا چنـد طبقـه به 
سـاختمان اضافـه نمـود بـدون اینکه نیـاز به تقویت اسـکلت 
قبلـی سـاختمان باشـد. ایـن در حالی اسـت که طرح توسـعه 
از دیـدگاه منظـر شـهری  ارتفـاع سـاختمان ها  در راسـتای 

مشـکلی نداشـته باشد. 
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Catanzaro-Via dei Tulipani خانه
 ایتالیا

ایـن سـاختمان شـامل 3 طبقـه بـزرگ می باشـد. جانمایـی 
فضاهـا بـه درخواسـت سـاکنین صـورت گرفتـه اسـت. 

آشـپزخانه، ناهارخـوری و یـک سـرویس بهداشـتی در طبقـه 
همکـف، پذیرایـی، اتاق مطالعـه و حمام در طبقـه اول و اتاق 
خواب هـا در طبقـه دوم قرار دارند. کل سـاختمان به سیسـتم 
فتووولتائیـک )Photovoltaic( مجهـز اسـت که انـرژی تمام 

سـاختمان را تامیـن می کند.
اجـزای سـازه ای سـاختمان بـه طـور کامـل، فلزی می باشـد. 
را  دیوارهـا  پوشـش  فایبـر،  نـوع  از  گچـی  پنـل  همچنیـن 

می دهـد. تشـکیل 
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خانه ای برای یک خانواده
)CZ(، ایتالیا

ایـن خانـه، طـرح توسـعه یـک سـاختمان روسـتایی کـه بـه 
عنـوان انبـار از آن اسـتفاده شـده اسـت، می باشـد. بـه دلیل 
ضعـف زمینـی کـه ایـن سـاختمان بـر روی آن قـرار گرفتـه 

اسـت، نیـاز بـه سـاخت و سـاز سـبک بـوده اسـت.
سـاختمان مجهـز به صفحات سـوالر )خورشـیدی( می باشـد 

کـه بوسـیله آن، آب گـرم تامین می شـود. 
طراحــی ســازه ای ســاختمان بــه گونــه ای اســت کــه اجزائــی 
ــر حــرکات  ــورب، در براب ــه صــورت م ــه شــکل تســمه و ب ب
افقــی ســازه دیــده شــده اســت. نمــای خارجــی از سیســتم 
بــه همــراه عایــق پشــم ســنگ،   Ventilated Facade
ــر  تشــکیل شــده اســت و ضریــب انتقــال حرارتــی نمــا براب

ــت. 0.17 اس W/m²K ــا ب
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Deutsche مدرسه
آتن، یونان

در فضاهایـی بـا کاربـری آموزشـی، ماننـد مـدارس در نظـر 
گرفتـن راه های خروج اضطـراری دارای اهمیت باالیی اسـت. 
بـرای خـروج از وضعیـت حریـق، پیشـنهاد شـده اسـت کـه 
عـاوه بـر راه های خـروج اضطـراری، مکانی به عنـوان فضای 
امـن در سـاختمان در نظـر گرفتـه شـود تـا در مواقـع مـورد 
نیـاز، سـاکنین بـه آنجـا هدایـت شـوند. امـا در مـورد بحـث 
لـرزه ای، بـه دلیـل تخریـب یکباره همـه فضاها، ایـن راه حل 

توصیه نشـده اسـت. 
تامیـن  بـرای  خشـک  سـاز  و  سـاخت  سیسـتم  انتخـاب 
)ماننـد مراکـز  فیزیکـی سـاختمان های خـاص  ویژگی هـای 
آموزشـی( بهتریـن گزینـه می باشـد. بـه همین دلیـل در این 
پـروژه، بـه منظـور تامیـن عایق بندی صـدا، مقاومـت در برابر 
ضربـه، عایق بنـدی حرارتـی و نیـز مقاومـت در برابـر زلزلـه و 
حریـق، از ایـن سـاختارها بـا انـواع پنل هـای گچـی اسـتفاده 

شــده است.
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BFS مدرسه
ایتالیا

در سـاخت این مجموعه سیسـتم سـاخت و سـاز خشک بکار 
رفتـه اسـت و در آن از پروفیل هـای CFS متشـکل از فلـز و 
چوب اسـتفاده شـده که محاسـبات سـازه ای آن در دانشـگاه 

Federico انجـام گرفته اسـت.
ایـن پروژه به واسـطه طراحی سـازه ای بی نظیرش با اسـتفاده 
 ACAI 2011 موفـق به دریافت جایـزه ،CFS از پروفیل هـای
شـده اسـت. سـاختار آن در مقایسـه با سیسـتم های سازه ای 
سـنتی بـه مراتـب سـبک تـر می باشـد کـه مزایایـی همچون 
کاهـش هزینه هـا، سـرعت اجـرای بـاال و عمـر مفیـد بـاالی 

سـاختمان را به همـراه دارد.
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Hellenic موزه اتومبیل
آتن، یونان

انـواع  می تـوان  مـوزه  ایـن  داخـل  بـه  کلـی  نـگاه  یـک  بـا 
کـرد.  مشـاهده  را  بـرق  و  پـرزرق  و  قدیمـی  اتومبیل هـای 
ایـن مجموعـه به لحـاظ تجمع افراد و نیـز ارزش باالی کاالی 
نمایـش داده شـده، دارای اهمیـت زیـادی می باشـد. بنابراین 
تمهیـدات ویـژه ای بـرای مقابلـه بـا زلزلـه و حریق بـرای این 

سـاختمان در نظر گرفته شـده اسـت.
در طراحـی ایـن گونـه فضاهـا تعبیـه سیسـتم سـرمایش و 
گرمایـش مناسـب و نیز تهویه هوا از اهمیـت زیادی برخوردار 
سیسـتم های   انتخـاب  بـا  شـده  ذکـر  مـوارد  کلیـه  اسـت، 

ساخت و سـاز خشـک امـکان پذیـر اسـت. 
در ایـن مـوزه از سـقف D112 و سـقف جـاذب صـدا زیر آن 
اسـتفاده شـده اسـت. سـقف زیرین بـه منظور تامین شـرایط 
اسـت.  شـده  گرفتـه  نظـر  در  مـوزه  سـالن  در  آکوسـتیکی 
گرفتـن  نظـر  در  موزه هـا  ماننـد  مکان هایـی  در  همچنیـن 
باربـری بـاالی عناصـر سـاختمان ماننـد سـقف و دیـوار نیـز 
می بایسـت در نظـر گرفتـه شـود. در این خصوص اسـتفاده از 
پنل هـای گچـی با چگالـی باال بـرای دیوارها امـکان نصب بار 

بـا وزن بـاال را فراهـم می کنـد. 
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دفتر مرکزی کناف
تهران، ایران

سیسـتم قـاب خمشـی در طراحـی سـازه ای ایـن سـاختمان 
در نظـر گرفته شـده اسـت. همچنیـن دیوارهای برشـی بتنی 
در فونداسـیون سـاختمان بـکار گرفتـه شـده اسـت کـه در 
برابـر نیـروی زلزلـه، سـاختمان را محافظـت می کنـد. تمامی 
دیوارهـای جداکننـده داخلـی در همـه طبقـات از نـوع درای 

وال اجـراء و در سـال 2015 تکمیـل شـد.
کاذب  سـقف   ،D112 نـوع  از  یکپارچـه  کاذب  سـقف های 
مشـبک بـا تایل هـای معدنـی جاذب صدا و سـقف خودایسـتا 

D131 در ایـن پـروژه اجـراء شـده اسـت. 
بـه دلیـل  اسـتفاده می شـود کـه  زمانـی  سـقف خودایسـتا 
حجـم زیـاد تاسیسـات در فضاهایـی ماننـد راهروهـا )عـرض 
کـم( امـکان آویزگیـری وجـود نـدارد. ایـن سـقف بـه دلیـل 
عـدم اتصـال آویـز بـه سـقف اصلی و حـذف پل صوتـی، یکی 

آکوسـتیکی می باشـد.  عایق بنـدی  بهتریـن روش هـای  از 
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Sudpark پروژه
سوییس

ایـن مجموعه در 10 طبقه )70 × 80 متر( شـامل آپارتمان های 
مسـکونی، واحد هـای اداری و تجاری می باشـد. پـروژه مذکور 
در حین بازسـازی شـهر Basel ساخته شـد و تامین نیازهای 
بهره بـرداران بـا 3 کاربـری مختلـف از جملـه دغدغه های این 

سـاختمان محسـوب شده بود. 
ــار  ــتگاه قط ــه ایس ــک ب ــاختمان نزدی ــتقرار س ــت اس موقعی
ــث  ــارف آن، باع ــای غیرمتع ــرح نم ــد و ط ــهری می باش ش
جــذب مخاطــب بــه لحــاظ بصــری شــده اســت. طراحــی آن 
 ETH ــا همــکاری مرکــز توســط Herzog & de Meuron ب

در زوریــخ انجــام شــد.
نمـای پشـتی سـاختمان در راسـتای افقـی و بـه طـور تقریبا 
کاملی از شیشـه پوشـیده شـده اسـت. به دلیل طراحی خاص 
سـاختمان و نقطـه ضعـف آن در طبقه سـوم و در برابر زلزله، 

مقاومـت لـرزه ای در طراحی آن در نظر گرفته شـده اسـت.
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